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INLEIDING

Men kan dezestudie alseenpogingbeschouwen om de historischsociografische methode van Slicher van Bath te verenigen met een
manier van historisch onderzoek, die vooral in Frankrijk wordt
toegepast en door Chaunu 'histoire sérielle' is gedoopt. Het doel
ervan is een inzicht te krijgen in de seculaire ontwikkeling van de
bevolking en haar bestaansbronnen in het tijdvak dat loopt van de
middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw en de verbindingen daartussen zo veel mogelijk te achterhalen. Het is daarom zowel een 'histoire de longue durée' als een 'histoire de synthèse' te noemen, zij het dat dit laatste zichtot een begrensd aantal
verschijnselen beperkt. Het begrip 'integrale geschiedenis' zou hier
misplaatst zijn.
De overeenkomst met de door Slicher van Bath in zijn Samenleving onder spanning geïntroduceerde historisch-sociografische werkwijze isop verschillende punten manifest. Zijn boek ishet uitgangspunt geweest enheeft modelgestaan voor deze studie zonder alseen
dwangbuis te fungeren. De overeenkomst blijkt in de eerste plaats
uit de keuze voor een regionale benadering van het onderwerp.
In de Samenleving onder spanning is dat een gehele provincie (Overijssel); in dit boek slechts een gedeelte van een provincie. Daar
bestonden redenen voor van praktische aard. Het isvoor één onderzoeker niet mogelijk zo'n grote en dichtbevolkte provincie als
Holland, die reeds zozeer verstedelijkt was en mede daardoor een
veel gevarieerder economische en sociale struktuur en ontwikkeling
kende dan het overwegend agrarische Overijssel, in één onderzoek
op deze wijze te vatten. Maar zelfs al zou dat fysiek wel mogelijk
zijn geweest bij een situatie op archivalisch gebied zoals Slicher
die in Overijssel aantrof, dan nog zou de totaal andere geaardheid
en verspreiding vanhetbronnenmateriaal in Holland tot beperking
hebben gedwongen.
Een tweede zeer duidelijke overeenkomst ligt in het overwegend
kwantitatieve karakter van beide studies. In beide gevallen gaat de
belangstelling voornamelijk uit naar de numerieke aspecten van
de bestudeerde onderwerpen. Hier zit bepaald niet de gedachte
achter, dat alleen het kwantitatieve belangrijk genoeg zou zijn om
aandacht aan te schenken, noch dat de kwantitatieve aspecten
van de samenleving belangrijker zijn voor de ontwikkeling dan de
kwalitatieve. Het is veeleer een kwestie van methode. De kennis
van de kwantitatieve verhoudingen maakt het mogelijk een beter
gefundeerd inzicht te krijgen in de betekenis van een aantal kwali13

tatieve aspecten in de historische ontwikkeling van de samenleving. Het kwantitatieve en het kwalitatieve vormen geen antithese.
De verwantschap tussen de studies over Overijssel en over het
Noorderkwartier blijkt in de derde plaats ook duidelijk bij een
vergelijking van de opzet van beide werken. In beide gevallen begint het boek met een inleidend hoofdstuk, onmiddellijk gevolgd
door een uitvoerige studie over de bevolking. Het (De) demografische hoofdstuk(ken) poneren de problematiek van de studie.
De demografische ontwikkeling en de demografische verhoudingen
vormenhet uitgangspunt, waaropdeanderehoofdstukken proberen
in te spelen. Dit wordt in beide gevallen gedaan door eerst de beroepsstruktuur zo goed mogelijk te analyseren. Daar haken de
hoofdstukken over de economische situatie bij aan. Bij een globale
vergelijking van beide studies blijkt het belangrijkste verschil in de
inhoud het ontbreken van een hoofdstuk over de vermogensstruktuur in het Noorderkwartier te zijn. De verklaring daarvoor
is hoofdzakelijk in de aard van het Hollandse bronnenmateriaal te
vinden.
De vierde overeenkomst tussen beide studies ligt in het vlak van
de methodiek. In navolging van de door Slicher van Bath toegepaste historisch-sociografische methoden, worden ook in deze studie op bepaalde ogenblikken dwarsdoorsneden van bepaalde aspecten van de samenleving gemaakt om zodoende een totaalbeeld
te krijgen van dat aspect op dat moment. Goede voorbeelden
daarvoor zijn in deze studie de beroepsstruktuur in 1811, de analyse van de economische struktuur in de jaren 1494 en 1514, de
samenstelling naar godsdienst van de bevolking in 1809, de rundveestapel op het eind van de achttiende eeuw, e.d. Het grote voordeel van dergelijke dwarsdoorsneden ligt in de mogelijkheid langs
die weg het relatieve gewicht van afzonderlijke eenheden (b.v.
gemeenten) in het geheel te bepalen. Men kan aldus achterhalen
wat typisch en a-typisch isin de situatie van dat moment. Zo leert
een analyse van de beroepsstruktuur in 1811 wat dan de relatieve
betekenis van een bepaald beroep in het geheel was en hoe dit
in de afzonderlijke bestuurseenheden lag. Slicher van Bath noemde het gebruik van deze methodiek een van de belangrijkste kenmerken van de historische sociografie. Hij beschouwde dit als een
kenmerkend verschil tussen sociale geschiedenis en historische
sociografie ('omdat het materiaal, ons wel voldoende inlicht over
de toestand op één bepaald ogenblik doch ons niet een beeld kan
geven van de ontwikkeling (curs. SI. v. B.) gedurende een bepaald
tijdsverloop')1.
Naast de overeenkomsten blijken er echter ook duidelijk ver14

schillen aanwezig te zijn. Dit komt voornamelijk tot uiting in het
feit, dat deze studie zich niet presenteert als een historische sociografie, terwijl in de Samenleving onder spanning het eerste hoofdstuk
geheel was gewijd aan een uiteenzetting over doel en methode van
de historische sociografie. Voor dit verschil zijn meerdere redenen
aan te voeren. Sinds het verschijnen van de Samenleving onder
spanning ishet bestaansrecht van de sociografie als een aparte discipline binnen de sociologie (of als tussenvorm van sociologie en
sociale geografie) in toenemende mate door de beoefenaren van de
sociologiezelfintwijfel getrokken.Hetzinvolbeschrijven van sociale
verschijnselen acht men eigenlijk niet meer mogelijk zonder een
theoretisch gefundeerd uitgangspunt, dat alleen door de sociologie
(ofandere socialewetenschap) geleverdkanworden. Dewaarde van
een zuiver beschrijvende, maar probleemstellingloze vorm van
sociale wetenschap achtte men meer en meer niet alleen weinig
zinvol, maar in feite ook niet mogelijk.2 Daarmee werd het onderscheiden van sociologie en sociografie een dubieuze aangelegenheid. In feite is dan ook zowel het genre als de naam 'sociografie'
als aanduiding voor een fundamenteel wetenschappelijke (sub)discipline het laatste decennium ook in Nederland in toenemende
mate in onbruik geraakt. Zij leeft voornamelijk nogvoort in ambtelijke diensten met een planologische inslag, maar wordt ook daar
meer en meer door 'planologie' ofdaarvan afgeleide woordvormen
verdrongen.
Inhoudelijk komt dit verschil met de studie over Overijssel het
meest naar voren in het feit, dat in het boek de seculaire ontwikkeling
juist wel centraal staat. Daarom kon op alle essentiële punten van
het onderzoek geen genoegen worden genomen met inlichtingen
over de toestand op één bepaald ogenblik. Wel gaven deze aan de
historisch-sociografische werkwijze ontleende statische horizontale
dwarsdoorsneden de mogelijkheid de betekenis van afzonderlijke
onderdelen voor het geheel op dat moment te bepalen. Vervolgens
moesten echter dynamische verticale lengtedoorsneden voor alle
als belangrijk onderkende onderdelen gemaakt worden om de ontwikkeling ervan door de tijd te achterhalen en mogelijke interne
en onderlinge verschuivingen zoveel mogelijk bloot te leggen en
liefst te kwantificeren. Dit geldt zowel voor de demografische als
economische aspecten van het onderzoek.
Dezelaatstewerkwijze kan men het beste aanduiden met de door
Chaunu ingevoerde term 'histoire sérielle'.3 Hij heeft daarbij sinds
hij in debat raakte met de kwantitatieve Franse historisch-economistenrondJ. Marczewski4 (een Fransevariant opde Amerikaanse
cliometristen) een nadere, negatieve afbakening van het begrip
'histoire sérielle' gegeven. De 'histoire quantitative' in enge zin zo15

als Marczewski es. deze formuleren is volgens Chaunu slechts
mogelijk voor onderwerpen, die betrekking hebben op 1. de produktie enverdeling van materiële goederen, 2.de statistische periode en 3. de staten van Europa en Noord-Amerika, die een uitgebreid reservoir van statistische gegevensvanuit de 19eeeuw hebben
aangelegd. 'Pour tout le reste, c'est-à-dire pour l'essentiel, pour
toutes les tentatives de débordement de l'histoire, en direction du
collectif, pour tout ce qui tend à substituer à Fanecdotique le
significatif, à doubler la critique isoléepar l'exigence de cohérence
desséries,doncàrenforcer l'efficacité du contrôlecritique,pour tout
cequidébouche, enun mot, surlagranderévolution delaméthodologie historique, bornons-nous à parler de sériel'. En: 'L'histoire
sérielle a acquis ses méthodes en économie, mais elle tend à en
déborder de plus en plus le champs strict. Toute l'histoire est
affecté par ce que l'on peut appeler la révolution du "sériel" '. 5
Zo ruim omschreven kan ook de historische sociografie onder de
'seriële geschiedenis' worden begrepen. Daar is ook geen bezwaar
tegen. Wanneer inderdaad veel momentopnamen van de situatie
ter beschikking staan en deze regelmatig over een tijdvak verspreid
liggen, gaan zij vanzelf een reeks vormen en kan het onderscheid
tussen de beide genres geheel vervagen. In de praktijk blijkt dit
echter maar sporadisch het geval te zijn (bij de vermelding van de
aantallen huizen in de vele zestiende-eeuwse Hollandse kohieren
wordt voor sommige plaatsen zo'n toestand benaderd). Het is
echter duidelijk, dat de 'histoire sérielle' stricto sensu een geschiedenis met behulp van reeksen, van tijdreeksen is.Dit ligt niet alleen
opgesloten in haar naam, maar ook in haar eigen geschiedenis,
die met het opkomen van de prijsgeschiedenis, nu zo'n veertig jaar
geleden, gestalte begon te krijgen. Zij heeft zich ook over andere
terreinen verbreid. Men kan daarbij de scheepvaartbeweging en
het scheepstransport noemen (Sonttolregisters, scheepvaartverkeer tussen Spanje en Zuid- en Midden- Amerika, havenboeken
e.d.) reeksen van produktiecijfers, van cijfers over uit- en invoer.
Na de tweede wereldoorlog hebben vooral de vele publikaties op
hetgebiedvan dehistorischedemografie velenieuwereeksen (zowel
maand- als jaarcijfers) gebracht. De laatste jaren verschijnen zij
steeds veelvuldiger op steeds meer terreinen van historisch onderzoek (klimatologische waarnemingen, belastingopbrengsten, tiendheffingen, analfabete bruiden, bruidegoms en rekruten, oogsthoeveelheden, enz. enz.). De bedoeling is altijd weer de dynamiek, de
bewegingen, kortom de conjunctuur vast te leggen, hetzij op seculaire, lange, middellange ofkorte termijn.
Ook in dit boek worden veel reeksen verwerkt dikwijls als gemiddelden al dan niet voortschrijdend, dikwijls alsjaarcijfers, soms
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als maandcijfers. In die gevallen waar geen cijfers vanjaar tot jaar
te krijgen waren, moest soms volstaan worden met lijnen tussen
enkele wel bekende punten te trekken. In die gevallen waar curven
ontbreken is dit niet aan de opzet van de auteur, maar aan de
aard ofhet ontbreken van de gegevens toe te schrijven. In de tabellen en grafieken vindt men reeksen over bevolking, prijzen, scheepvaart, visserij, walvisvaart, houthandel, papiernijverheid, zeildoekweverij, landpachten, belastingen en waterschapslasten, rundveestapel, zuivel- en wolproduktie. In de conceptie van de auteur
vinden alle onderdelen hun plaats op het historisch-sociografische
netwerk van bevolkingsaantallen en beroepsbevolking. Op dat netwerk worden de afzonderlijke onderdelen van de economische
struktuur van het Noorderkwartier bijeengehouden. Door dat netwerk worden ook hun afzonderlijke posities telkens weer bepaald.
Datvoor dezestudietenslotte het Noorderkwartier als onderwerp
werd gekozen en niet een andere streek van Nederland, heeft meerdere redenen. Zeer belangrijk was het artikel van A. de Vooys over
de bevolkingsspreiding op het Hollandse platteland in 1622 en 1795. Uit

deze toen (1960) bij historici nog weinig bekende studie viel af te
leiden dat in de 17een 18eeeuw in Noordholland ingrijpende verschuivingen in de demografische situatie waren opgetreden. Deze
vroegen om verklaring en leken een interessante studie te beloven.
Uit peilingen in archieven enliteratuur bleek, dat over een redelijke
hoeveelheid gegevens beschikt kon worden al was het ook duidelijk,
dat het niet eenvoudig zou zijn deze tot een samenhangend geheel
te verwerken. Tenslotte vormde de aanwezigheid daarin van de
Zaanstreek als oudste geïndustrialiseerde platteland van Nederland
een extra prikkel de studie vanjuist dit gebied ter hand te nemen.
De grote lijn van de compositie van het boek is eenvoudiger dan
deze wellicht op het eerste gezicht lijkt. Na het inleidende hoofdstuk,waarin hetNoorderkwartier wordt afgebakend, de bestuurlijke
situatie wordt uiteengezet en vooral de historisch-geografische toestand en de veranderingen daarin ter sprake komen, volgen drie
hoofdstukken over de demografische ontwikkelingen. Men zou deze
kunnen karakteriseren door te stellen dat zij zich achtereenvolgens
in hoofdzaak bezig houden met te vragen: watgebeurt er? wanneer
gebeurt het? hoe gebeurt het? De hoofdstukken vijf, zes en zeven
proberen dan de vraag 'waarom gebeurt het' althans van economische zijde te belichten. Daartoe wordt in hoofdstuk vijf eerst de
beroepsstruktuur in 1811 doorgelicht en deze vervolgens met gegevens van plaatselijke herkomst zo ver mogelijk in het verleden
opgespoord. Daarna worden gegevens van bedrijfsstatistische aard
uit de 17e en 18e eeuw besproken om daaruit aanvullende inlichtingen te verkrijgen. Tenslotte worden aan de hand van de door
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Fruin gepubliceerde enqueste en informacie de economische struktuur
en situatie omstreeks 1500 zo nauwkeurig mogelijk geanalyseerd.
In de hoofdstukken zes en zeven wordt dan zoveel mogelijk de
ontwikkeling nagegaan van de onderdelen, die hetzij in hoofdstuk
vijf, hetzij in de reeds bestaande literatuur als numeriek belangrijk
onderkend werden. Hoofdstuk zes doet dit voor de niet-agrarische
bedrijfstakken, hoofdstuk zeven voor het agrarische bedrijf. Er is
geen poging gedaan in hoofdstuk acht de bevindingen van dit
onderzoek nog eens samen te vatten. Op verschillende plaatsen in
het boek zijn samenvattingen ingevoegd, die de bedoeling hebben
door de bomen het bos te blijven zien. In hoofdstuk acht wordt
een poging gedaan de resultaten van het onderzoek in een wat
wijder kader te plaatsen en daaruit enkele gevolgtrekkingen te
maken.
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1. H E T M I L I E U

1.1. D E BESTUURLIJKE INDELING

Sinds de droogmaking van de IJ-polders zijn wij eraan gewend
geraakt om het gebied ten noorden daarvan niet meer te zien als
een schiereiland, wat het tot aan het midden van de vorige eeuw
isgeweest. Slechts door een duinstrook van enkele kilometers breed
vastgemaakt aan de kernvan het gewest Holland lag het schijnbaar
in zichzelf besloten in het water van de Noordzee, de Zuiderzee en
het IJ. Het treft daarom des te meer, dat dit gebied met uitzonderingvan eenluttel aantaljaren indeBataafse tijd nooit een eenheid
in bestuurlijk opzicht is geweest. Deze studie dient derhalve te
beginnen met vast te stellen wat hierna onder Zuiderkwartier,
Noorderkwartier, Westfriesland en Noordholland zal worden verstaan.
Geheel Holland benoorden het IJ en de banne van Velsen noem
ik Noordholland. Verwarring met de huidige provincie van die
naam zal ik proberen te vermijden door deze uitdrukkelijkprovincie
Noordholland te noemen. Noordholland omvat in beginsel ook de
eilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Wieringen, Marken en het
eilandje Den Hoorn in het IJ 1 . Het bronnenmateriaal, dat op deze
eilanden betrekking heeft, is vaak spaarzamer aanwezig dan voor
het vasteland. In de praktijk zal daarom de term Noordholland
soms niet meer dan het vasteland benoorden het IJ aanduiden.
Wanneer dit het geval is, zal het worden vermeld of het zal uit de
context duidelijk zijn. Als logisch gevolg van dit gebruik van de
term Noordholland, wordt met de term Zuidholland uitdrukkelijk
het deel van Holland bezuiden het IJ bedoeld. Waar de huidige
provincie Zuidholland wordt bedoeld, zal dit duidelijk als zodanig
worden aangegeven.
Zelfs op de hedendaagse kaart van de gemeentelijke indeling in
Noordholland valt deversplintering van dit gebied onmiddellijk op.
De naar inwonertal en/of oppervlakte kleinste gemeenten van Nederland treft men hier aan. En toch is sinds de Bataafse tijd door
annexatie, samenvoeging en opheffing van autonome bestuurseenheden reeds aanzienlijke vereenvoudiging aangebracht. Daar
staat tegenover, dat grote eenheden als de voormalige bannen van
Oost- en Westzanen, die in feite uit meerdere aparte woonkernen
- dorpen zo men wil - bestonden, in natuurlijker eenheden werden opgedeeld. In het gebied van deze twee bannen liggen nu de
zes gemeenten Westzaan, Oostzaan, Zaandam, Zaandijk, Koog
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aan de Zaan en Wormerveer. Ook in de achttiende eeuw waren
dezedorpen aanwezig, maar niet alszelfstandige bestuurseenheden.
Hier stuiten wij op eenverschijnsel, dat bij het onderzoek complicaties heeft veroorzaakt. Vele administatieve eenheden bevatten
meerdere woonkernen, die soms in structuur zeer van elkaar verschilden. Behalve de bovengenoemde Zaandorpen isook Edam een
sprekend voorbeeld van dit verschijnsel. Naast de eigenlijke stad
behoorden ook Volendam en een groot gedeelte van de drooggemaakte Purmer ertoe. Andere voorbeelden zijn Ransdorp en
Durgerdam, beide in de banne van Ransdorp; Zunderdorp en
Nieuwendam, beide in Zunderdorp. Het vissersdorp Wijk aan Zee
en het agrarische dorp Wijk aan Duin vormden soms samen één
banne. Totaalcijfers zouden deze verschillen verdoezelen of opheffen. Het was daarom in sommige gevallen noodzakelijk een
indeling toe te passen die verder ging dan de bestuurseenheden, en
dus nog grotere versnippering veroorzaakte. Dit schijnbaar grillige
nederzettingspatroon is te verklaren uit de historisch-geografische
ontwikkeling van het gebied, die door de studies van G. de Vries
Azn., A. A. Beekman enJ. K. de Cock bijzonder goed bekend is.
Niet alleen bijna volledig omgeven door water, maar ook van binnen zozeer erdoor uitgevreten dat Alkmaar zich een zeehaven kon
noemen, was het land uiteengevallen in talrijke aparte eenheden,
die vaak op zichzelf de strijd tegen het water voerden. Aan de tallozedijken, dammen, sluizenenhooggelegen plaatsenvestigdenzich
de bewoners, maar altijd zó dat zij gemakkelijk toegang hadden
tot het open water, dat hen zowel bedreigde als een bestaan
verschafte.
Het isvanzelfsprekend, dat de droogmakerijen van het begin van
de zeventiende eeuw, die het water uit het land verdreven, ook in
dit opzicht tot complicaties bij het onderzoek aanleiding gaven.
Niet alleen kan men de mening staande houden, dat de veranderingen van toen zó diepgaand waren dat vergelijkingen van vóór
en nâ de droogmaking - en in het bijzonder statistische - onjuist
zijn en daarmee de mogelijkheid ontkennen van het bestuderen van
de economische en sociale ontwikkeling op lange termijn, maar ook
wanneer men dit standpunt verwerpt, kan niet worden ontkend dat
nieuwe moeilijkheden zich opstapelen. De bestuursindeling van
het nieuwe land werd niet uniform geregeld. Sommige gedeelten
zoals de Beemster en de Wijde Wormer werden geheel nieuwe
eenheden met een algehele vereniging van het waterschapsbestuur
en het burgerlijke bewind. Bij andere werd dit niet zo geregeld
en dit deed bij het onderzoek soms schier onoplosbare problemen
rijzen, doordat verschillende bestuursvormen elkaar overlapten.
Het waterschapsbestuur kwam altijd aan de droogmakerij, maar
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het burgerlijke bestuur slechtsten deleofin het geheel niet. De Purmer, de Schermermeer, de Starnmeer en de drie Waterlandse
meren werden in een of ander opzicht in hun burgerlijke bestuur
verdeeld over de omliggende steden ofdorpen. Tot heden ten dage
behoren zij tot de omringende gemeenten, terwijl de Beemster en
de Wijde Wormer zelfstandige gemeenten zijn. Het is duidelijk
dat het overgeleverde bronnenmateriaal hierdoor veel moeilijker
te interpreteren werd en dat dikwijls onvergelijkbare grootheden
naast elkaar kwamen te staan. Meerdere kaarten met afwijkende
grenzen moesten daarom worden gebruikt, of de cijfers moesten
door kunstgrepen op een andere wijze worden gegroepeerd. Dit
zal van de lezer van deze studie grote inspanning vergen en hij zal
de geografische situatie goed in zich dienen op te nemen, wil hij in
deze doolhof niet verdwalen.
Indien er een rijk en volledig centraal archiefbestand van dit gebied was overgeleverd, zouden verschillende van de geschetste
moeilijkheden hebben kunnen vervallen. In dat geval toch zou het
mogelijk zijn geweest om enkele grotere territoriale eenheden
te vormen op grond van een ongeveer gelijksoortige economische
en sociale ontwikkeling, zoals dat gedaan isin het werk van Slicher
van Bath over Overijssel2, waarin voortdurend Salland, Twente en
het Land van Vollenhove tegenover elkaar worden geplaatst.
Waar nodig, werd de grote lijn verlaten voor het maken van opmerkingen over de lokale evolutie. Absolute voorwaarde voor een
dergelijke bestudering en uiteenzetting is evenwel de aanwezigheid van een centraal archief, dat op de kernvragen over de ontwikkeling van bevolkingsaantal, vermogen, nijverheid, landbouw
e.d. inlichtingen kan geven die voor het gehele gebied (bijna) volledig zijn. Een dergelijkearchiefrijkdombestaatvoor Holland niet. Nood-

gedwongen moesten daarom langdurige onderzoekingen worden
verricht en moesten de gegevens uit het algemene archief en de
regionale archieven waar mogelijk met die van lokale herkomst
worden aangevuld. Het gebrek aan uniformiteit in de bestuursvorm en de versplintering van Noordholland zoals hiervoor uiteengezet, bleken nu een wel bijzonder zware handicap te zijn. Een lijst
door de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier en Westfriesland omstreeks het midden van de achttiende eeuw ten behoeve
van de eigen administratie opgesteld, vermeldt 152 bestuurseenheden 3 . Dit aantal dient nogteworden vermeerderd met negen, die
onder het bestuur van het Zuiderkwartier vielen. In totaal dus161.
Hierin bevonden zich meer dan 200 steden, dorpen en andere
nederzettingsvormen. Alleen door het onderzoek tot een gedeelte
van het land benoorden het IJ te beperken, kon deze studie binnen
relijke en overzichtelijke grenzen worden gehouden.
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De indeling die ik koos,was- het kon niet anders- tot op zekere
hoogte willekeurig. Iedere lijn, hoe ook aangebracht, verscheurde
een levend geheel. Noordholland werd in een noordelijke en zuidelijke helft verdeeld. Een denkbeeldige lijn werd ongeveer van
Hoorn over Alkmaar naar de Noordzee getrokken (kaart 1).
In werkelijkheid volgde hij bijna de oude Westfriese zeedijk vanaf
Schardam aan de Zuiderzee, langs de noordelijke ringvaart van de
Beemster,tussen Schermerhornen Mijzen door,overde Huigendijk,
d.i. de noordgrens van de Schermermeer, en tenslotte benoorden
Alkmaar, Egmond en Wimmenum naar de kust van de Noordzee.
Het gebied ten noorden van deze lijn omvatte de belastingkwartieren van Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en een gedeelte van
Alkmaar. Ten zuiden ervan bevonden zich de belastingdistricten
van Edam, Monnikendam, Purmerend, het resterende gedeelte van
Alkmaar en een aantal dorpen, die tot het bestuursgebied van de
Gecomitteerde Raden van het Zuiderkwartier van Holland werden
gerekend en die in de documenten dikwijls staan vermeld als 'de
dorpen onder Haarlem over het IJ'. De gedetailleerde bestudering
van dit zuidelijke deel verdiende om verschillende redenen de voorkeur. Het bevond zich dichter bij de kern van het gewest Holland
en zijn economische structuur stond onder de directe invloed van
Amsterdam en Haarlem, waaraan het grensde. Devoor Holland zo
typerende opeenvolging in het landschap, gaande van west naar
oost, met duinen, de geestgronden en daarachter de polders was
aanwezig en bepaalde de agrarische structuur. Er was een unieke
combinatie van z.g. oud land (Schermereiland, Zeevang en Waterland) met het belangrijkste nieuwe land (Schermermeer, Beemster, Purmer en Wijde Wormer). Het had kustvissers zowel aan de
Noord- als aan de Zuiderzee (Egmond en Wijk aan Zee, Volendam
en Marken). Verder een aantal kleine steden en het oudste geindustrialiseerde platteland van de Noordelijke Nederlanden (de
Zaanstreek). Bovendien mocht worden verondersteld, dat dit zuidelijke territoir in bepaalde delen en opzichten in zijn ontwikkeling
analoog zou zijn met het gebied benoorden delijn Hoorn-Alkmaar.
Indien deze hypothese kon worden bevestigd door sondering op die
plaatsen waar het bronnenmateriaal dit met niet al te veel moeite
zou toestaan, dan was door een soort van territoriale extrapolatie
toch zoveel van de ontwikkeling van het uiterste noorden van Holland bekend geworden dat men in dat geval terecht mocht stellen
de economische en sociale geschiedenis van geheel Holland benoorden het IJ in algemene trekken te kennen. Het gevaar voor
isolering ten opzichte van de algemene nationale en internationale
historische ontwikkeling, dat ieder lokaal en regionaal onderzoek
bedreigt, kon hierdoor beter worden tegengegaan. Het is immers
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voor de hand liggend de totale Noordhollandse ontwikkeling te
toetsen aan wat hierover voor geheel Holland bekend is of wordt
verondersteld, en met de nieuwe theorieën die deze studie zou ontwikkelen de algemeen Hollandse evolutie teinterpreteren. Door het
onderzoek op deze manier te hebben aangevat, heeft deze studie
de pretentie een bijdrage te leveren zowel tot meerdere kennis van
alstot groter inzicht in de economische en sociale ontwikkeling van
geheel Holland op langere termijn.
Het zuidelijke gebied van Noordholland, waarop het onderzoek
dus primair werd gericht, noemde ik het 'Noorderkwartier' en het
noordelijke deel inclusief de eilanden'Westfriesland' (kaart 1.1).
Evenals de indeling in twee gebieden, zijn ook de namen die eraan
werden gehecht tot op zekere hoogte willekeurig, losgemaakt van
hun historische, meest gebruikte toepassingen. Deze beslissing is
m.i. mogelijk en toelaatbaar, omdat deze twee geografische aanduidingen nooit een duidelijk begrensde inhoud hebben gehad, maar
door veel schrijvers in verschillende betekenis zijn gebruikt. Westfriesland vormde vanuit het oogpunt van het waterschapsbestuur
zeker één geheel zolang men daaronder verstaat het gebied van de
vier ambachten binnen de Westfriese zeedijk met inbegrip van
buitendijkse gronden als de Beetser Koog. Het was een duidelijk
afgerond systeem van waterhuishouding met zijn eigen rechtsinstellingen, terminologie e.d.4. Soms echter, lezen wij, wordt de
zuidelijker gelegen ZeevangtotWestfriesland gerekend5. Anderzijds
strekte Kennemerland zicheenstotdiepinwat wij als Westfriesland
kennen uit 6 .
In kerkelijk opzicht is Westfriesland nooit een eenheid geweest.
Het is vermoedelijk eerste in een aartsdiaconaat verenigd geweest
met de Zeevang en Waterland, terwijl in later tijd een deel van dit
Westfriesland tot het dekenaat Kennemaria behoorde 7 . Ook bezien vanuit de indeling van het grafelijke bestuur was het evenmin
één geheel. Na de definitieve nederlaag van de Westfriezen tegen
Floris V in 1288 werd het verdeeld in een Oosterbaljuwschap met
als baljuw de kastelein van Medemblik en een Westbaljuwschap
dat een gedeelte van Kennemerland en twee Westfriese ambachten
omvatte en dat vanuit Alkmaar werd bestuurd 8 . Weliswaar werden
na ruim een eeuw deze baljuwschappen opgeheven (resp. in 1413
en 1415),maar grotegedeelten van het Westfriese platteland bleven
toen onder het rechtsgebied van Alkmaar, met het gevolg dat ook
later tijdens deRepubliek dedorpen uithet Geestmerambacht ende
Schager en Niedorper Koggen hun belastingen aan het kantoor
teAlkmaar moesten afdragen endaar tezamen met eengroot aantal
dorpen uit Kennemerland verantwoord staan 9 . Deze toestand verklaart ook waarom Alkmaar door sommigen alseen Westfriese stad
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beschouwd werd, terwijl anderen die opvatting verwierpen 1 0 . De
schrijver van de Tegenwoordige Staat wijdt een heel hoofdstuk aan
zijn poging om meer klaarheid te brengen in de omschrijving van de
begrippen Noordholland, Westfriesland en het Noorderkwartier,
zonder hierin overtuigend te slagen 1 1 . Hij laat zien hoe sommigen
onder Westfriesland 'het gantsche Noorder-Kwartier deezer Provincie, van het Y af, tot aan de Helder en Texel toe' hebben verstaan. Hetzelfde gebied is ook 'Noord-Holland' genoemd, zodat
deze drie geografische aanduidingen wel synoniem lijken te zijn.
Anderen, aldus deze auteur, vatten het begrip Westfriesland veel
enger op en noemden dit slechts de steden Enkhuizen, Medemblik
en Hoorn 'met het land daaromtrent'. Zelf verwijst hij dan weer
naar een handvest van Philips I I uit 1556, waarin Alkmaar, Hoorn,
Enkhuizen, Edam en Monnikendam alle worden aangemerkt als
gelegen in Westfriesland. Wagenaar zegt ervan: 'de n a a m Westfriesland begon, omtrent deezen tijd (d.i. de eerste decennia van de
opstand), wederom in gebruik te raaken, om te betekenen het
Noordelijk gedeelte van Holland, welk van ouds, gedeeltelijk,
Westfriesland genoemd wordt' 1 2 . O p grond van deze feiten en uitspraken van vroegere auteurs kan worden geconcludeerd, dat het
geografische begrip Westfriesland geen duidelijk, voor alle tijden
uniform omschreven inhoudt heeft, maar de neiging heeft vertoond
om vanuit een kerngebied, dat zeker tussen Hoorn, Enkhuizen,
Medemblik en Alkmaar gelegen heeft, zich langzamerhand te gaan
uitstrekken over geheel Holland benoorden het IJ, in deze studie
Noordholland genoemd.
Daardoor zou het een synoniem worden van de term Noorderkwartier zoals deze door alle auteurs is opgevat. Want dat schijnt
duidelijk te zijn: het Noorderkwartier is geheel Holland benoorden
het IJ. Hierboven werd in een passage uit de Tegenwoordige Staat
het Noorderkwartier het gebied genoemd van het IJ af tot aan Den
Helder en Texel toe. 'De steden van het NOORDERKWARTIER', zo
heet het, 'zijn zeven in getal, ALKMAAR, HOORN, ENKHUIZEN, EDAM,
13
MONNIKENDAM, MEDEMBLIK en PURMERENDE' ; en 'Het gantsche
Noorder-Kwartier, van Petten (!) af tot het Tij-Oord of Durgerdam toe, wordt op zestien duizend vijf honderd en vijftig Rijnlandsche Roeden gerekend: in de breedte, van Enkhuizen tot
Alkmaar, beslaat het tienduizend vier honderd Roeden' 1 4 . Wagenaar noemt het woord voor het eerst in 1573 bij de ratificatie van
het verdrag waarin Bossu zich overgaf na de ondergang van zijn
vloot op de Zuiderzee. 'Het verdrag werdt bekragtigd, door
Sonoi, en door de Staaten van 't Noorderkwartier, ..., welke, naderhand, de Vergadering der Gecommiteerde Raaden van Westfriesland en 't Noorderkwartier genoemd is' 1 5 . De schrijvers uit de
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negentiende en twintigste eeuw sloten zich, alle hiervoor gesignaleerde moeilijkheden buiten beschouwing latend, aan bij dit standpunt, waarbij het Noorderkwartier geheel Holland benoorden het
IJ omvat (de positie van de Waddeneilanden wordt daarbij soms
in het ongewisse gelaten), en waarbij Westfriesland een niet nauwkeurig omschreven gedeelte van dit Noorderkwartier vormde. De
Vries Azn. schrijft: 'Het Noorderkwartier, dat is, dat gedeelte van
het vaste land van Noord-Holland, dat benoorden het IJ is gelegen' 16 . En elders: 'Het Noorderkwartier van Holland bestond onder de grafelijke regering uit een gedeelte van Kennemerland, uit
Waterland en Zeevang, Westfriesland en eenige eilanden' 17 . In de
uitvoerige inleiding bij de catalogus van een tentoonstelling van
kaarten en prenten, die betrekking hadden op de gesteldheid van
het Noorderkwartier, merkte Beekman naar aanleiding van een
oorkonde uit 1263op: 'Inderdaad eindigde toen het Noorderkwartier in het Noordwesten aan de Zijpe' 18 ; en verderop: 'het noordelijke gedeeltevan het oude Noorderkwartier werd gevormd door ...
Westfriesland'19. Uit de gehele opzet van de tentoonstelling sprak
duidelijk de overtuiging dat geheel Holland benoorden het IJ,
vanaf Beverwijk tot en met de Waddeneilanden, tot het Noorderkwartier diende te worden gerekend. Er waren verschillende kaarten van Texel, Vlieland en Terschelling, van Beverwijk, de Zaanstreek en van de Westfriese steden.
In hoeverre stemt dit overeen met de oude grens tussen de
bestuursgebieden van het Noorderkwartier en het Zuiderkwartier?
Van de zijde van de institutionele geschiedenis worden wij hierover
nietingelicht20. Zoveeliswelduidelijk, dat de Staten van het Noorderkwartier ofde Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het
Noorderkwartier zich reeds spoedig na het begin van de opstand
tegen Spanje hebben geconstitueerd. De beslissende stap hiertoe
moetzijngezet toen destedenvan Noordholland, na het belegen de
val van Haarlem, waren afgesneden van de prinsgezinde steden
bezuiden het IJ, waardoor zij niet in de vergadering van de Staten
van Holland konden verschijnen, entot zelfstandige bijeenkomsten
overgingen. Het was in dit college dat Purmerend, de jongste en
laatste van de achttien stemhebbende steden van Holland, als zodanig werd erkend. Zij schijnt in december 1573 voor het eerst
indevergadering van de 'Statenvan Noord-Holland' of'Staten van
Westfriesland' aanwezig te zijn geweest en sindsdien ook in de
Staten van Holland 21 . Van deze aparte bijeenkomsten van de
zeven Noordhollandse steden istot de Bataafse tijd blijven bestaan
'Het Kollege der Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het
Noorderkwartier', of officieel geheten 'Het Kollege der Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westfriesland in
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Westfriesland en het Noorderkwartier'. Het college van de Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier is daarna, in 1584,
ontstaan en kreeg zijn definitieve vorm in 159022.
Degrenstussen de bestuursgebieden van beide Raden isvolstrekt
anders dan alle hierboven geciteerde schrijvers ons wilden doen
geloven. De uitdrukking 'Holland benoorden het IJ' iswel suggestief, maar kan tot verkeerde voorstellingen aanleiding geven, wanneer niet uitdrukkelijk erbij wordt vermeld of het gehele IJ daaronder moet worden verstaan en waar op de landengte tussen IJ en
Noordzee de beide kwartieren elkaar raken. De achttiende-eeuwse
auteurs zijn hier vaag over, gaan niet dieper hierop in, als zouden
zij het met opzetdoen. Deschrijvers uit denegentiende eeuwzijn op
dit punt veel stelliger in hun uitlatingen, maar hebben een onmiskenbaar foutieve mening over het territorium van de beide kwartieren. Hiervoor was reeds terloops sprake van 'de dorpen onder
HaarlemoverhetIJ'enuitkaart 1.2blijktduidelijkwelkenegen bannen onder het bestuur van het Zuiderkwartier vielen: Beverwijk,
Wijk aan Zee en Duin, Heemskerk, Assendelft, Westzanen, Oostzanen, Krommenie, Wormer en Jisp, d.w.z. het gebied rondom
Beverwijk en de gehele Zaanstreek. Tot diep in Noordholland, tot
aan het Schermereiland en de Beemster toe strekte zich het Zuiderkwartier uit. Het zuidelijke gedeelte van Noordholland stond derhalve onder het bestuur van twee Gecommitteerde Raden. Dit feit
is niet zonder invloed geweest voor de homogeniteit van het bronnenmateriaal. Anderzijds was de grens tussen beide kwartieren
niet zo ondoorlaatbaar als de lijn op de kaart het wil doen voorkomen. Dikwijls zonder dat daarvoor een verklaring kan worden
gegeven, zijn in de archieven van het Noorderkwartier bescheiden
terechtgekomen, die men in de archieven van het Zuiderkwartier
dacht te zullen aantreffen23. Van veel verder strekkende betekenis
voor het onderzoek washet feit dat de verponding, een belasting op
onroerende bezittingen, in de zes dorpen van de Zaanstreek met
uitdrukkelijke toestemming van het Zuiderkwartier door de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier werd geïnd 24 . De
extra-ordinaris verponding, daarentegen, die tegen het einde van
de zeventiende eeuw werd ingevoerd, droegen deze dorpen weer af
aan het kantoor te Haarlem 25 . Deze zes bannen in de Zaanstreek
met het gecombineerde bestuur van Zuider- en Noorderkwartier
zijn op de kaart door arcering aangegeven (kaart 1.2). Over de
overige drie bannen (Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee en
Duin) komen geen gegevens voor in de archieven van het Noorderkwartier. Holland benoorden het IJ isuithet oogpunt van bestuursindeling tijdens de Republiek dus in drie gebieden te splitsen:
1. Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee en Duin staan uitslui26

tend onder het bestuur van de Gecommitteerde Raden van het
Zuiderkwartier;
2. de Zaanstreek staat onder een gecombineerd bestuur;
3. de rest van Noordholland wordt bestuurd door de Gecommiteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier.
De talrijke indelingen en onderverdelingen die op het schiereiland hebben bestaan, mogen ons niet misleiden. Niet de omschrijving van Noordholland alshetterritoir benoorden Velsen en het IJ
is willekeurig, maar de grenzen van de vroegere bestuursindeling
waren dit. Niet alleen in geografisch opzicht verdeelde het IJ
Holland in tweeën; ook de economische ontwikkeling in beide gebieden verschilde, al betekent dit geenszins dat ieder een homogene
uniforme economische en sociale structuur bezat. Het voorgaande
resumerend concludeer ik, dat Noordholland een afgerond object
is,dat zich leent voor een onderzoek naar zijn economische ensociale ontwikkeling en structuur in het verleden. Uit praktische overwegingen zal de grootste aandacht worden besteed aan het zuidelijke gedeelte ervan. De vrijheid om deze twee gedeelten het 'Noorderkwartier' en 'Westfriesland' te noemen ontleen ik aan het feit,
dat deze geografische aanduidingen tot heden altijd onduidelijk of
onjuist zijn gebruikt. Ik heb daarom expliciet geformuleerd welke
territoria in deze studie daarmee worden aangeduid (par. 1.1 en
kaart 1.1).
Het Noorderkwartier telt 42 bannen, welke term hier een betekenis heeft, die zich het best laat omschrijven als 'de historische
vorm van wat wij thans een gemeente zouden noemen'. De banne
is de bestuurlijke eenheid, die aan de gemeente is voorafgegaan.
In beginsel vallen de huidige gemeentegrenzen samen met de grenzen van de bannen, dievan zeer oude oorsprong zijn en dikwijls op
de oorspronkelijke occupatie en de toenmalige fysisch-geografische
omstandigheden terug gaan. 26 Deze bannen zijn dikwijls zowel
verder onder te verdelen in dorpen en gehuchten als ook te combineren tot nieuwe grotere eenheden. Aangezien het een zowel als het
ander in deze studie zal voorkomen, volgt hieronder eerst een overzicht van de 42 bannen, gerangschikt naar het (belasting)kwartier
van de stad waaronder zij ressorteerden. Op kaart 1.3 staan zij
ingetekend.
1.Alkmaar
7. Bakkum
2. Castricum
8. Egmond-Binnen
3. Limmen
9. Egmond aan Zee
4. Uitgeest
10. Wimmenum
5. Akersloot
11. Graft
6. Heiloo
12.De Rijp
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13. Zuidschermer
14. Noordschermer
15.Edam
16. Middelie
17. Kwadijk
18. Warder
19. Oosthuizen
20. Enge Wormer
21. Monnikendam
22. Katwoude
23. Landsmeer
24. Zuiderwoude
25. Zunderdorp
26. Schellingwoude
27. Broek in Waterland
28. Ransdorp

29. Marken (eiland)
30. Purmerend
31. Purmerland
32. Beemster
33. Wijde Wormer
(Haarlem)
34. Wormer

35.Jisp
36. Oostzanen
37. Westzanen
38. Assendelft
39. Krommenie
40. Beverwijk
41. Heemskerk
42. Wijk aan Zee en Duin

Van deze 42 bannen zijn de meeste onder te verdelen in twee of
meer dorpen, gehuchten, buurten etc. De belangrijkste zijn:
1. Alkmaar
Schermermeer, gedeelte
2. Castricum
van
3. Limmen
12. De Rijp
4. Uitgeest
13. Zuidschermer of GrootUitgeest
schermer
Marken-Binnen
Zuidschermer
5. Akersloot
Driehuizen
Akersloot
Schermermeer, gedeelte
De Woude
van
14. Noordschermer of Scher6. Heiloo
7. Bakkum
merhorn
8. Egmond-Binnen
Noordschermer
Egmond-Binnen
Schermerhorn
Egmond aan de Hoef
Westmijzen
Rinnegom
Schermermeer, gedeelte
Egmondermeer
van
9. Egmond aan Zee
15. Edam
10. Wimmenum
Edam
Volendam
11. Graft
Purmer, gedeelte van
Graft
Noordeinde
16. Middelie
Oostgraftdijk
Middelie
Westgraftdijk
Akswijk
Starnmeer, gedeelte van
17. Kwadijk
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18. Warder
19. Oosthuizen
Oosthuizen
Hobrede
Etershem
20. Enge Wormer
21. Monnikendam
Monnikendam
Purmer, gedeelte van
22. Katwoude
23. Landsmeer
Landsmeer
Watergang
Kadoelen
24. Zuiderwoude
Zuiderwoude
Uitdam, gedeelte van
25. Zunderdorp
Zunderdorp
Nieuwendam
26. Schellingwoude
Schellingwoude
Buiksloot
27. Broek in Waterland
28. Ransdorp
Ransdorp
Durgerdam
Holiesloot
Uitdam, gedeelte van
29. Marken (eiland)
30. Purmerend
Purmerend
Nek
Purmer, gedeelte van
31. Purmerland
Purmerland

Ilpendam
Den lip
Purmer, gedeelte van
32. Beemster
33. Wijde Wormer
34. Wormer
Wormer
Schaalsmeer
Oostknollendam

35.Jisp
Jisp
Starnmeer, gedeelte van
36. Oostzanen
Oostzaan
Oostzaandam
37. Westzanen
Westzaan
Westzaandam
Zaandijk
Koog aan de Zaan
Wormerveer
Westknollendam
Den Hoorn (eiland)
38. Assendelft
39. Krommenie
Krommenie
Krommeniedijk
Krommeniehorn
40. Beverwijk
41. Heemskerk
Heemskerk
Noorddorp
42. Wijk aan Zee en Duin
Wijk aan Zee
Wijk aan Duin

Op deze lijst ontbreken nog de driez.g.Waterlandsemeren: de
Broekermeer, de Buikslotermeer en de Belmermeer. Evenzo bepaalde gedeelten van de Schermer, die onder het burgerlijke bestuur van de aangrenzende Westfriese dorpen Oterleek en Oudorp
vielen. Hieruit volgt, dat de Huigendijk, die als een natuurlijke
grens tussen het Noorderkwartier en Westfriesland werd gekozen,
niet in alle opzichten als een bestuurlijke grens fungeert. De cijfers
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over de ontbrekende gedeelten van de Schermermeer moesten
daarom een enkele maal door gissing worden vastgesteld (b.v. bij
devolkstelling van 1795).Tenslotte ontbreken aan de bovenstaande
lijst nog de namen van een reeks kleine droogmakerijen. Dit zal
echter geen complicaties veroorzaken.
Door het intekenen van de belangrijkste droogmakerijen als
zelfstandige bestuurseenheden kan een kaart van het Noorderkwartier worden ontworpen, die op bepaalde punten aanzienlijke
verschillen vertoont met de indeling van kaart 1.3. Dit kan nog
worden vergroot door sommige bannen op te splitsen in de dorpen
die erin lagen. De grenzen zijn dan min of meer willekeurig ingetekend (b.v. de grens tussen Edam en Volendam). De indeling, die
daardoorontstaat,isweergegeven opkaart 1.4.De indelingen van de
kaarten 1.3en1.4kunneninverschillende combinaties worden gevarieerd,naargelanghetbeschikbare bronnenmateriaaldaartoe noopt.
Behalve verdere onderverdelingen komen ook combinaties van
bannen ter sprake. Het zijn vooral de Zaanstreek, de Zeevang,
Waterland, het Schermereiland en het Duinkavel. De omvang van
de ^aanstreek is reeds aangegeven als de zes bannen, die onder het
gezamenlijke bestuur van beide Gecommitteerde Raden stonden:
Assendelft, Westzanen, Oostzanen, Krommenie, Wormer en Jisp.
Waterlandtelt ook zes bannen, de z.g. zes hoofddorpen van Waterland: Ransdorp, Landsmeer, Zunderdorp, Zuiderwoude, Broek in
Waterland en Schellingwoude. Zij vormen het zuidoosten van het
Noorderkwartier. De Zeevani ligt m n e t noordoosten rond Edam.
Het omvat de bannen van Edam, Warder, Middelie, Kwadijk en
Oosthuizen. Vóór de droogmaking van de Beemster, de Schermermeer en de Starnmeer bevond zich in het hart van Noordholland
een eiland, het Schermereiland, dat bestond uit de bannen van Graft,
De Rijp, Zuidschermer en Noordschermer. Het Duinkavel, tenslotte,
iseen waterschap dat de polders omvat, diezijn gelegen ten westen
van de grote meren en latere droogmakerijen. Het bestaat dus niet
uit het totale grondgebied van de bannen. Maar aangezien deze
dorpen in de achttiende eeuw verschillende malen gezamenlijk
optreden en zich dan 'de dorpen onder het DuinkaveP noemen,
versta ik daaronder het geheel van de dorpen waarin polders zijn
gelegen die tot het waterschap van het Duinkavel behoren. Dit gebied strekt zich zowel over Westfriesland als het Noorderkwartier
uit: van Petten tot aan het IJ. In het Noorderkwartier beslaat het
Duinkavel de bannen van Alkmaar, Wimmenum, Egmond-Binnen,
Heiloo, Akersloot, Limmen, Bakkum, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Wijk aan Zee en Duin. Wanneer het niet anders wordt aangegeven, zullen deze geografische begrippen worden gebruikt zoals
nu isomschreven. In deze vorm staan zij op kaart 1.5 getekend.
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1.2. D E G E O G R A F I S C H E G E S C H I E D E N I S T O T H E T M I D D E N V A N
DE ZESTIENDE EEUW

Reeds enige malen werd de betekenis van de geografische ontwikkeling van Noordholland voor dit onderzoek terloops aangestipt. Vele facetten van de historische ontwikkeling en structuur,
die in deze studie ter sprake moeten worden gebracht, vinden hun
laatste verklaring dikwijls in het bijzondere geografische milieu
of in de veranderingen daarin. Het is daarom onvermijdelijk een
overzicht van de geografische ontwikkeling te geven, waarbij niet
het detail en het bijzondere van belang zijn, maar waarin het gaat
om de aspecten die van essentiële betekenis zijn om een goed inzicht te krijgen in de economische verschijnselen. Alleen al om deze
reden heeft ditoverzicht nietdepretentie belangrijke nieuwe bouwstenen voor de historische geografie aan te dragen ofmet een geheel
nieuwe interpretatie te komen. Dit zou bovendien moeilijk zijn,
omdatNoordholland hetvoorrecht geniet relatief goed in zijn geografische ontwikkeling te worden gekend. Het lijkt wel of de gecompliceerde ontwikkeling - want met uitzondering van Zeeland
heeft geen gebied in Nederland zo'n dynamische geografische evolutie gekend - een uitdaging heeft gevormd voor de negentiendeen twintigste-eeuwse auteurs, die zij niet hebben willen ontlopen.
Het volgende steunt dan ook grotendeels op hun werk 27 .
Door het fysisch-geografisch, bodemkundig, kartografisch, archeologisch, naamkundig en historisch-geografisch onderzoek,
gaat onze kennisvan dewordings-en nederzettingsgeschiedenis van
Noordholland op hetogenblik tot verindetijd terug 28 . Desondanks
is het nog altijd een feit, dat onze kennis van de historisch-geografische ontwikkelingvanaf 1300snelgroterwordt.Doorde definitieve
onderwerping van de Westfriezen in 1288 werd geheel Noordholland onder geregeld grafelijk bestuur gebracht. Dit betekent, dat
vanaf het begin van de veertiende eeuw de schriftelijke inlichtingen
over de geografische omstandigheden en veranderingen snel talrijker worden. Voor het doel van deze studie kan de topografische
situatie van omstreeks 1300 nog steeds als een goed uitgangspunt
worden beschouwd.
Beter dan woorden het kunnen vertellen, maakt de kaart van
Noordholland in 1300 duidelijk hoe groot het verschil tussen de
toenmalige en de hedendaagse toestand is (kaart 1.6).Toch is het
verschil tussen 1300 en 1950hier niet van direct belang. De morfologische wijzigingen hebben zichin feite in tweegrote perioden voltrokken, waarvan de laatste in de vorige eeuw is begonnen. De
veranderingen daarin aangebracht zijn dus tamelijk recent, goed
bekend en op de kaart gemakkelijk terug te vinden. Op het vaste31

land van Noordholland zijn dit speciaal het Koegras, de Anna
Paulowna Polder, de Waard en Groet Polder, de IJ-polders en de
Wieringermeer. Voor het historische onderzoek is het daaromjuister om de situatie van 1300 te vergelijken met die van 1795 (kaart
1.7), en vervolgens na te gaan wanneer de tussenliggende veranderingen zich hebben voltrokken.
Alleen reeds door de tweekaarten met elkaar tevergelijken blijkt
een feit van kapitaal belang: tussen de beide data transformeert
Noordhollandzichtoteengeheelandergebied. Deze- overigens niet onbekende - ontwikkeling heeft zich hoofdzakelijk voltrokken tussen
1550 en 1650. Tijdens de periode, waarop zich het onderzoek zal
richten ( ± 1500- ± 1800),veranderden dus niet alleen de sociale
en economische omstandigheden, maar het object zelve, Noordholland en dan speciaal het Noorderkwartier, maakte een volledige
metamorphose door. Het ligt voor de hand om een verband te zoeken tussen de economische omstandigheden en het verdwijnen van
het water, zoals nog zal blijken. Maar reeds nu mag worden verondersteld, dat de geografische ontwikkeling op zijn beurt van zo
verstrekkende betekenis voor de economische situatie moet zijn
geweest, dat maar weinig facetten daarvan hierdoor onberoerd
kunnen zijn gelaten. Bedrijfstakken als landbouw, visserij, verkeer
kunnen in hun ontwikkeling geen moment worden gedacht zonder
deze geografische achtergrond. De bevolkingsstructuur en de vermogensverhoudingen kunnen dan evenmin onaangetast zijn gebleven.Ja, menkan zichzelfsnietaan hetideeonttrekken, dat de mentaliteit van de Noordhollandse mens in de loop van enkele generaties diepgaand moet zijn beïnvloed door de wijzigingen in zijn natuurlijke milieu en zijn leefwijze. De geografische ontwikkeling sluit
bepaalde mogelijkheden uit en opent andere. Zij kanaliseert, geeft
richting aan de stroom van de historische evolutie en conditioneert
deze tot op zekere hoogte.
In 1300blijkt het vasteland van Holland op te houden bij de Zijpe, enkele kilometers benoorden de huidige Hondsbosse Zeewering.
De duinen ten noorden daarvan zijn verbrokkeld in eilandjes die
door smalle, ondiepe geulen van elkaar worden geschieden. Zij zijn
te beschouwen als de in die dagen meest zuidelijke Waddeneilanden, waartussen de zee zich terugtrok bij eb en die dan in oostwaartserichtingeenkilometersgroteuitbreidingkregendoordroogvallende wadden, die zich tot bij Wieringen uitstrekten. Achter de
duinen stak de Zijpe als een zeeboezem diep het land in tot 12
kilometer ten noorden van Alkmaar. Ook de Wieringerwaard en
de polder Burghorn bestonden nog niet, zodat Eenigenburg,
Valkoog en Schagen onmiddellijk aan zee grensden.
Veel frappanter dan bij de kustlijn is het verschil tussen de situ32

atie van 1300 en 1795echter binnen het 'vasteland' van Noordholland. Determ 'vasteland' laat zichhiermaar met moeite gebruiken.
Bijna het gehele gebied bestaat uit een aantal grote omdijkte eilanden, die door nauwe zeearmen en uitgestrekte binnenmeren
van elkaar worden gescheiden. Binnen deze eilanden bevinden zich
weer enkele grote en velekleine meren, waar hooggelegen gronden
als eilandjes bovenuit steken. In werkelijkheid is alles eiland. Het
land is bezaaid met talloze kleine plassen, die alle onderling weer
zijn verbonden door een wijdvertakt netwerk van sloten, waarmee
het land isdooraderd endiealleen op kaarten met een veel grotere
schaal zouden zijn aan te geven. Een indruk daarvan geeft het huidigeoudelandopdeluchtfoto's (no. 1.1 en1.2).DekaartvanNoordholland in 1300 moet daarom eigenlijk niet worden bezien vanuit
het land om eerst daarna de blik te wenden naar het water, maar
andersom, vanuit het water, Dit vormde het eerste en meest opvallende bestanddeel; daarvan leefden ook in de eerste plaats de
bewoners; van daaruit waren ook oorspronkelijk de ontginning en
verkaveling aangepakt. In dit water lagen de ontelbaar vele percelen land in de meest grillige vormen en afmetingen, die door dijken soms tot grotere eenheden werden samengehouden. De belangrijkste daarvan zijn Westfriesland binnen de oude zeedijk, de
Zeevang, Waterland en het Schermereiland. Zij behoren tot het
z.g. oude land, dat reeds bestond vóór de grote droogmakerijen
kwamen, envan waaruit het terugdringen van het water uit Noordholland werd begonnen.
Het water in Noordholland is te onderscheiden in twee soorten:
1. waterdat vandezee is afgesloten,en 2. waterdat in open verbinding met

dezeestaat.Tot het eerste behoort het water dat binnen de opgeworpen dijken was getrokken ofdoor dammen en sluizen was opgesloten. In 1300 zijn de belangrijkste van deze de Egmondermeer
en de Boekelermeer onder het Duinkavel. In Westfriesland de
Wogmeer en vooral de Waard met de talrijke daarmee in verbinding staande meren zoals de Berkmeer en de Woudmeer. In de
omdijking vanWaterland endeZaanstreek vooraldeWormeren de
verschillende Waterlandse meren. Hoewel dit uitgebreide watervlakten waren, vormden zij in 1300 al niet meer de belangrijkste
bedreiging voor het Noordhollandse land. Dit was ten dele het
gevolg van hun tamelijk geïsoleerde ligging zoals de meren in het
Duinkavel, de Wogmeer ende Wormer. Van veelverder strekkende
betekenis was het echter, dat zij door dijken en sluizen waren afgescheiden van het water dat in open verbinding met de zee stond.
Deze tweede categorie werd hoofdzakelijk gevormd door de Purmer, de Beemster, de Schermermeer en de Starnmeer. Een zeer
bedenkelijke situatie was het reeds, dat deze enorme watervlakten
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onderling in zeer goede verbinding stonden. Vanuit de Purmer kon
men via de Weere ongehinderd de Beemster bereiken. Van daaruit
was er de keuze tussen twee waterwegen om in de Schermermeer
tekomen:ten noorden van het Schermereiland door het Zwet en in
het zuiden over het Spijkerboor en de Starnmeer, die op talrijke
manieren in direct contact met de Schermermeer stond. Het
Schermereiland lag als een echt eiland in het hart van Noordholland tussen de Beemster, de Starnmeer en de Schermermeer met
hun verbindingswateren. Dat deze korte, directe verbindingen tussen de meren de kracht van het water ten zeerste vergrootten,
spreekt vanzelf.Krachtiger water betekende meer afslag van grond,
talrijker en ernstiger dijkbreuken, eenverder uitvreten van het land
door het water, het uitschuren van steeds bredere verbindingen
tussen de plassen. Een groot gevaar vormde de voortdurend dreigende doorbraak van de smalle, slappe Huigendijk tussen de
Schermermeer en de Waard, waardoor de waterplas, die zich nu
uitstrekte van Monnikendam tot Alkmaar, zou worden verlengd
tot aan de Zijpe. Dit zou het ontstaan van een nieuwe binnenzee
ten gevolge hebben, die te vergelijken zou zijn met de Zuiderzee
en die het voortbestaan van geheel Noordholland twijfelachtig zou
maken. Het grootstegevaar van ditwater sprootechtervoortuit het
feit dat het op meerdere plaatsen in open verbinding stond met de
zee. Niet alleen dat daardoor bij storm het water veel hoger en
krachtiger werd opgestuwd, maar door de verbinding met de zee
had het water tot in het hart van Noordholland - al was het in
verzwakte mate - deel aan het dagelijkse proces van eb en vloed.
Daardoor schuurde het zonder ophouden aan het land. En met het
breder en dieper worden van de verbindingswegen nam dit verschijnsel inomvangtoe.Dit uitschurenbleekduidelijk bij hetdroogmaken van de Beemster, waarbij een grote geul zichtbaar werd, die
zichvan het zuidoosten naar het noordwesten dwars door de droogmakerij uitstrekte en die langer water hield. Voor het bedrijven
van scheepvaart was dit uitschuringsproces van grote waarde, omdat het de waterwegen bevaarbaar maakte en hield. De grootste
moeilijkheid bij het volledig afsluiten van de zeegaten was daarom
niet de technische zijde van dit vraagstuk, maar het verzet van de
gevestigde belangen, die zich door een afsluiting terecht in hun bestaan bedreigd achtten.
Wanneer de mist van het verleden begint op te trekken, heeft de
zeevier toegangswegen tot de binnenwateren. De eerste isde Korsslootin het uiterste noordoosten van het Noorderkwartier tussen de
Beemster en de Zuiderzee bij de latere Schardam. De tweede is de
Purmer-Ee tussen de Purmer en de Zuiderzee bij Monnikendam.
De Zeevang ligt als een eiland tussen de Zuiderzee, de Beemster,
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de Purmer en deze verbindingswateren. De derde toegang van de
zee tot de binnenwateren vormt de Zaan, gelegen tussen de Starnmeer en het IJ. De vierde is de Krommenie (Kromme-n-ij), een
breed water dat het noordwestelijke gedeelte van het IJ verbond
met het Langemeer (d.i. het latere Alkmaardermeer) en de Schermermeer (zie kaart 1.6). Omstreeks 1300wasdeZaan vermoedelijk
reeds afgesloten door één en misschien zelfs door twee dammen, de
Zaandam in het zuiden bij het IJ en de Noorddam of Knollendam
in het noorden bij de Starnmeer 29 . Indien ditjuist is, hetgeen wel
aannemelijk schijnt, lag toen Waterland met de Zaanstreek als een
eiland binnen één ringdijk tussen de Zuiderzee, het IJ, de binnenmeren en de Krommenie.
Hoe en wanneer hebben zich de wijzigingen in de toestand van
1300 voltrokken? Het is sinds lang bekend, dat de duinen minder
onbeweeglijk zijn dan zij schijnen te zijn. Van fysisch-geografische
zijde bestaat hierover een uitgebreide literatuur 30 . De zee knaagt
vooral aan de kustlijn tussen Scheveningen en Petten. Zowel het
zuidelijker gelegen gebied van de riviermonden als in het noorden
de Waddeneilanden zijn beter beveiligd tegen het uitschulpingsproces door de buitendelta's, die onder water voor de zeegaten
door slibafzetting tot enkele kilometers zeeïnwaarts zijn gevormd. Daardoor kent onze kust zijn flauwe S-vorm. Dit houdt in
datjuist de Noordhollandse duinen het meest onderhevig zijn aan
dit proces van slijtage en terugdringing. De hedendaagse kustlijn
wijkt daar afvan dievan enkele eeuwen geleden met een duidelijke
progressie van zuid naar noord. Van dit verschijnsel was men ook
vroeger, vóór de wetenschappelijke duinonderzoekingen, goed op
dehoogte.DeGecommitteerde Raden schrijven in 1757'dat het een
bekende saak is hoe de Hollandse Zeekust aan de Noordzee van
ouds en in alle tijden bij storm en hoge vloeden aan afneminge is
subject geweest, maar in het bijzonder de Noorderstranden van
deese Provincie, en wel hoe digter aan de Zeegaten soo veel te
groter' 31 . Beekman schrijft, dat tijdens de Allerheiligenvloed van
1570 de kustlijn zich 1.100 à 1.700 meter verder zeeïnwaarts bevond. Het dorp Huisduinen lagvroeger 1.300 meter westelijker dan
thans. Callantsoog lag in 1665nog 700meter van de hoogwaterlijn;
in 1917 nog slechts 125 meter 32 . Paludanus publiceerde twee beëdigde verklaringen door inwoners van Huisduinen in 1592 en
1604 afgelegd met betrekking tot het opdringen van de zee 33 .
Hun mededelingen zijn ondubbelzinnig: bomen hebben vroeger
gegroeid waar nu slechts zee is; men heeft nog tot de knieën in het
water gelopen waar nu (1592) een diepe zeestroom is; het eiland
Huisduinen is ten tijde van hun ouders en voorouders tweemaal
zo groot geweest; waar in 1580 nog talrijke huizen stonden, kun35

nen nu (1604) schepen van 200 à 300 last varen.
Het terugwijken van zandkusten voor deopdringende zeeisgeen
verschijnsel, dat zich alleen tot de Nederlandse kust beperkt. Het
komt algemeen voor, en ookeldersisgeconstateerd dat hele dorpen
zijn verlaten en in zee verdwenen. Mij is echter geen literatuur
bekend, waarin men zich heeft bezonnen over de economische gevolgen van het uitschulpingsproces van de kust voor de kustbewoners. En toch moeten deze niet gering zijn geweest. Diè gevallen
spreken natuurlijk het meest tot de verbeelding, waarin hele nederzettingen zijn verdwenen. Ook Noordholland kent zo'n 'Wüstung':
Pethem bi der Zipe 34 (in 1421door de St. Elizabethsvloed weggeslagen). Hoe tragisch zoiets moge zijn, de historicus is meer geïnteresseerd in de economische gevolgen van de strijd met de zee.
De lasten, die deze de bewoners oplegde, zijn in enkele soorten te
verdelen.
a. Kosten, die werden gemaakt om de schadedoorde elementen veroorzaakt

zoveel mogelijk te beperken. Tot dit doel werden lage zandduinen
vergraven of versterkt tot dijken. Men probeerde wier te planten
voor de dijk om de kracht van het water te breken en helm in de
duinen om het opstuiven door wind tegen te gaan. De technische
en financiële middelen om deze werken afdoende uit te voeren
ontbraken echter met het gevolg dat telkens opnieuw gelden moesten worden uitgetrokken. Deinwonersvan Huisduinen verklaarden
in 1604dat in de afgelopen twintigjaar hun landen voor een vierde
tot een derde deel waren vergraven om hun dijken te versterken;
maar met weinig resultaat, zodat zij nogjaarlijks boven hun draagkracht aan het onderhoud van de dijken moesten betalen 35 . Binnen weinige jaren hadden zij de dijk tot viermaal toe moeten inleggen36. Die van Egmond aan Zee hadden in 1718 een kostbaar
'Ryswerk' laten aanleggen om hun kerk en toren, die door de zee
werden bedreigd, te behouden. Nadat dit rijswerk in 1733verloren
wasgegaan, waren zij genoodzaaktjaarlijks ruim f. 250 te besteden
aan het planten van 'Stroo' op het strand en tegen de duinen en
hetonderhoud vanhouten schuttingen opdeduinen overde breedte
van het gehele dorp. Ondanks deze voorzorgen stoof er nog zoveel
zand in het dorp, dat het op kosten van de gemeenschap telkens
moest worden opgeruimd, omdat anders de wegen onbegaanbaar
en veel huizen onbewoonbaar zouden worden 37 .
b. Kostengemaakt voor het landinwaarts verplaatsen vanhuizen. Het dorp

week achteruit voor het opdringende water. Dit gebeurde gedeeltelijk door het afbreken en elders weer opbouwen van de huizen. Te Huisduinen waren in de periode 1580-1604wel 150huizen
landinwaarts verzet. Er waren daaronder huizen, waarmee dat
viermaal was geschied, en in 1604 moest dat wederom met een
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grootaantalgebeuren. Het aantalvan 150huizenvormdemeer dan
de helft van het dorp 38 .
c. Kapitaalverlies doorhet wegspoelen van huizen engebouwen. I n Huis-

duinen spoelde de toren in 1600weg. Vooral van 1588 tot 1604
waren verschillende huizen aan de zee prijsgegeven39. In Egmond
aan Zee had dit verschijnsel een veel grotere omvang, omdat de
vissers liefst zo dicht mogelijk bij de zee woonden. Het gevolg was
dat nietenkelehuizen, maar vaakhelestraten tegelijk bij hogevloed
en storm werden weggeslagen. Het betreft hier een eeuwenoud
proces. De kerk van Egmond, die vroeger midden in het dorp had
gestaan, lag in 1717 aan zee en was in 1741 zozeer door het water
ondermijnd, dat kerk en toren toen in zee stortten 40 . Behalve kerk
en toren spoelden in de jaren 1740-1743 nog 36 huizen weg 41 .
Ook in Petten werden in 1745het raadhuis en 50 woningen aan de
zee prijsgegeven42.
d. Hoge huurprijzen. Na het wegslaan van een hele rij huizen steeg
de vraag naar woonruimte onmiddellijk boven het normale
aanbod en daarmee ook de huurprijzen. Zeer duidelijk blijkt dit
uit een rekest van 1755 (zie hieronder punt f). Hoewel sommigen
daarvan profiteerden, moet dit voor anderen een extra belasting
hebben betekend en in de allereerste plaats voor hen, die het meest
van de vloed te lijden hadden gekregen: de daklozen.
e. Waardedaling van huizen. Wanneer na enige tijd een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod van woonruimte was bereikt,
verloren de huizen die sinds de laatste stormramp aan zee waren
komen te liggen, vrijwel alle waarde. Het risico, dat zij liepen
om ieder moment te worden weggeslagen, maakte dat zij niet
langer werden onderhouden, snel vervielen en voor geen of weinig
geld door de minstvermogenden werden bewoond. Deregenten van
Egmond aan Zee noemden in 1755 niet minder dan 49 percelen
die in 1733 merendeels nog tussen de f. 10 tot f. 36 huur per jaar
hadden gedaan, maar op dat moment vrijwel niets meer waard
waren 43 .
f. Fiscalegevolgen. De waardevermindering en het wegslaan van de
percelen gaven fiscale complicaties. Een plotselinge huurstijging
kon dat ook ten gevolge hebben. Bij het vaststellen van de verponding op de huizen in 1630 werd ieder perceel voor een gefixeerd
bedrag aangeslagen (één achtste van de op dat moment geldende
zuivere huurwaarde). Maar door latere waardedaling en door het
wegslaan konden deze bedragen in een steeds groter aantal gevallen niet worden geïnd. Het dorp Egmond raakte daardoor in
belastingschuld, die in 1676 reeds ruim f. 9.300 beliep en in 1773
tot f. 17.744was opgelopen. Men realiseert zich de omvang van het
proces van waardevermindering en verarming eerst goed, indien
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men bedenkt dat de totale vordering aan verponding van 1632 tot
1733 ruim f. 30.000 was; hiervan werd dus f. 17.744 niet betaald,
d.i. 59%. Weliswaar was sinds 1676 een deel als uitgestelde schuld
geboekt, maar in het midden van de achttiende eeuw begonnen de
Staten deze schulden op te vorderen en de regenten van het dorp
met gijzeling tebedreigen.Nog meer desastreus dan het oude verpondingskohier van 1630 dreigde het nieuwe van 1731 te worden.
Dit was nl. opgenomen in een periode van excessief hoge huren
door een tijdelijk te klein aanbod. Daardoor stond de aanslag reeds
binnen korte tijd in geen verhouding meer tot de werkelijke huurwaarde. Bovendien zette zich opnieuw het proces in van de versnelde huurprijsdaling van de uiterste rij huizen. Alleen in de
jaren 1734-1751 had het dorp op deze wijze nog weer eens een
belastingschuld van ruim f. 6.800 erbij gekregen44.
De financiële consequenties van de aanvallen van de Noordzee
op onze kustdorpen waren daarom zo zwaar, omdat deze kosten
marginaal waren voor een samenleving die slechts een karig bestaan vond in devisserij en het loodswezen, en dus sterk afhankelijk
was van seizoenschommelingen. Bovendien hadden deze dorpen
een abnormale demografische opbouw, omdat de zee een zware
tol eiste van de volwassen mannen. Het aantal weduwen en wezen
dat uit de publieke kassen moest worden onderhouden, kon daardoor tot één derde van de gehele bevolking oplopen 45 . Hoewel mij
geen cijfers over het wegspoelen van huizen in het Zuiderkwartier
bekend zijn 46 , mag op grond van onze fysisch-geografische kennis
worden verondersteld, dat alle dorpen langs de kust benoorden
Scheveningen hetzelfde beeld vertoonden, met dien verstande, dat
dit verschijnsel naar het noorden toe voortdurend ernstiger werd.
In het Noorderkwartier zijn het de twee vissersdorpen Wijk aan
Zee en Egmond aan Zee die hiervan te lijden hebben gehad.
Ook de kustlijn langs de Zuiderzee heeft na 1300 nog enkele
stukken moeten prijsgeven. Het betreft hier echter een geheel ander
proces dan aan de duinen. Doordat de winden meestal van de kust
afwaaien was van regelmatige uitschulping geen sprake. De verliezen die hier werden geleden, waren het directe gevolg van het
bezwijken van de dijken bij hevige stormen en van het wegzakken
van dijken op de slappe ondergrond. Het grootste verlies vond in
1335 plaats - d.w.z. na 1300; archeologische gegevens wijzen op
groter verlies in de 12e of 13e eeuw - toen tussen Barsingerhorn en
Medemblik een bijna twintig kilometer lange inlaagdijk moest
worden gemaakt en alhet land daarvóór met inbegripvan het dorp
Gawysend aan het water moest worden prijsgegeven. Hetzelfde
gebeurde tussen Hoorn en Schardam waar vroeger een rechte dijk
lag, die later een aanzienlijk eind naar binnen verlegd moest wor38

den tot de huidige kustlijn. Een ander verlies dat aan deze kusten
werd geleden, ontstond in de vorm van de verschillende watertjes
die door de kracht van de zee bij de vele doorbraken van de dijken
daarachter werden gevormd. Na het dichten van de dijk bleef een
diepe plas bestaan, omdat het water, toen het door de dijk barstte,
de slappe bodem had weggeslagen. Zo ontstond in de loop der
tijden een hele serie van deze meertjes. Meestal heten zij 'braak' of
'waal'. De bekendste zijn de Grote en de Kleine Waal en de Wilmkebreek. Sommige zijn later weer drooggemaakt. Een aparte vermelding aan de oostelijke kust verdient nog het eiland Marken.
Het isvroegergrotergeweest,maarhoeveelisonbekend.Opkaart1.6
staat het daarom ongetwijfeld te klein aangegeven. Vooral in het
zuiden schijnt het aanzienlijk verlies aan land te hebben geleden.
Het eiland heeft nooit een echte winterdijk gehad, maar een kade.
Bij hoge vloeden liep het grotendeels onder water. De huizen zijn
daarom in groepen op terpen gebouwd. Nog in de zeventiende en
achttiende eeuw vond aanzienlijk landverlies plaats. Tussen 1690
en 1750 schijnt de dijk niet minder dan zestienmaal te zijn ingelegd. In 1700 spoelden vier van de zestien buurten op het eiland
weg. Ook in 1757 besloten de Staten nog eens tot het maken van
een inlaagdijk. Hieronder zal nog worden besproken in hoeverre
dit kan samenhangen met een algehele verhoging van het zeespiegelniveau in de achttiende eeuw.
Hoe interessant de werking van de zee aan de kusten ook moge
zijn geweest, de strijd tegen het binnenwater was voor de ontwikkeling van Noordholland veel belangrijker. Na een lange aanloopperiode komt deze in de zestiende eeuw tot volle ontplooiing en is
tegen het midden van de zeventiende eeuw voltooid. Hij is in twee
tijdvakken van ongelijke duur te verdelen. De eerste is die van de
defensieve strijd tegen het water (±1300-^1550). De belangrijke
vernieuwingen in deze periode zijn de afsluiting van het binnenwater van de zee, het invoeren van betere technieken voor de beheersing van de waterstand en het stichten van een centrale overkoepelende organisatie voordebestrijding van hetwater. De tweede
periodeisduidelijk offensiefvan karakter ( ± 1550-± 1650).Men beperkte zich er toen niet meer toe de nadelige werking van het water
tot het minimum terug te brengen, maar ging het door middel van
droogmakerijen uit het land verdrijven.47
Hiervóór indezeparagraafwerden devier plaatsenvermeld waar
het water van de binnenmeren vanouds in open verbinding met de
zee had gestaan, maar waarvan de Zaan vermoedelijk reeds vóór
1300 was afgesloten. Ook de datum waarop het directe contact
tussen de Beemster en de Zuiderzee via de Korssloot werd verbro39

ken, is niet precies bekend. De Schardam die daar gelegd werd,
wordt voor het eerst in 1319 genoemd, maar bestond toen reeds.
Het isevenwel niet aannemelijk dat hij van vóór 1288dateert, omdat daardoor de natuurlijke verdediging van Westfriesland zou zijn
aangetast. Men mag niet veronderstellen dat de Westfriezen daarin
zouden hebben berust. Het meest aannemelijk is het de bouw van
de Schardam in het begin van de veertiende eeuw te dateren. Van
het ontstaan van de Nieuwendam in de Krommenie zijn wij wel
\ \exact op de hoogte. Deze werd aangelegd krachtens een grafelijk
\\handvestvan 1357.Delaatstevan deoudeverbindingswegen tussen
"de meren en de zee, de Purmer-Ee, werd in 1400 of 1401 gedicht.
In ruim een eeuw tijds had men het eerste doel bereikt: de scheiding van de zee en het binnenwater. Toch mag men zich hiervan
geen al tegrootevoorstelling maken. Op verschillende plaatsen was
de afsluiting meer in beginsel dan in feite bereikt. De Nieuwendam
in de Krommenie b.v. had een opening van 16voeten ten behoeve
van de visserij. De dam in het noorden van de Zaan werd zo bediend, dat hij gesloten was wanneer de waterstand op de Zaan
lagerwasdan opdemeren, engeopend werdwanneer dit andersom
was. De binnenmeren konden hun hoge water dus niet op de Zaan
spuien*.De bewoners van sommige dorpen hadden er belang bij op
bepaalde momenten de velekleine sluisjes in de dijk open te zetten.
Vooral teAssendelft had men hier slagvan. Toen tegen het midden
van de zestiende eeuw de definitieve en volledige afsluiting van de
zeegaten aan de orde kwam, bleek echter het grootste obstakel niet
een van de oude natuurlijke toegangswegen van het zeewater te
zijn, maar een kunstwerk dat in 1300 nog niet bestond. Krachtens
een privilege, dat de stad Edam in 1357 verkreeg, damde het de
zuidoostelijke toegang tot de Zuiderzee af (daar ter plaatse ontstond Volendam) en liet een geheel nieuwe haven graven die in
oostwestelijke richtingvanafdeZuiderzee doordestadin de Purmer
liep. Sluizen konden daarin niet worden gebruikt, omdat alleen de
stroming tussendeZuiderzee endePurmer konvoorkomen dat deze
haven verzandde. Aldus kreeg de zee een nieuwe toegang tot het
binnenwater. Dat het veel moeite zou kosten om deze door een
privilege beschermde toegang te blokkeren, laat zich begrijpen.
Voor het zover was, zetten zich ontwikkelingen in, die op de
lange duur van grote betekenis werden en derhalve niet onbesproken mogen blijven. Allereerst wasdaar het ontstaan van een nieuw
principe,volgenswelkehetdijkonderhoud werdgeregeld.Vanoudsher was dit een dorpsaangelegenheid. Ieder dorp dijkte in beginsel
het deel van de dijk in zijn eigen gebied. Variaties hierop kwamen
voor wanneer ook landinwaarts gelegen dorpen mede onderhoudsplichtig waren. Dit was b.v. het geval met de Waterlandse
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zeedijk, aan het onderhoud waarvan ook Purmerland en Purmerend moesten meewerken. Trajecten van de dijk waren dan aan de
verschillende dorpen toegewezen. Het traject van een dorp vormde niet altijd een aaneengesloten geheel. Veel ernstiger voor het in
goede staat houden van de dijken was echter het stelsel van de
'verstoeling'. Ieder dorp verdeelde zijn traject weer in vele parten
en wees deze aan de grondgebruikers ter onderhoud toe. De dijklastrustte nl. op de grond en met ieder perceel correspondeerde het
onderhoud van een stukje dijk. Die gedeelten konden daardoor
zeer klein zijn. Elk gedeelte werd door de dijkplichtige in natura
onderhouden of aan een aannemer uitbesteed. De risico's van dit
stelsel laten zich gemakkelijk begrijpen. Door de nalatigheid of het
onvermogen van één enkel persoon kon het gehele door de dijk
beschermde gebied in het grootste gevaar worden gebracht. De
dijkplichtigen waren aan dit systeem echter gehecht omdat zij de
onderhoudskosten tot op zekere hoogte in eigen hand hielden en
geen aanslag van bovenaf kregen opgelegd. De dijkgraaf en de
heemraden hadden geldelijk belang bij de opgelegde boeten tijdens
het schouwen van de dijken. De aandrang tot de invoering van een
nieuw stelsel, waarbij de kosten van de werkzaamheden over de
dijkplichtige gronden werden omgeslagen, maar de,uitvoering.«aa
dewerken in de handen van één bestuur werd gelegd, ging daarom
niet van hen maar van de centrale overheid uit. Hoewel de eerste
stappen tot de z.g. 'gemeenmaking der dijken' reedsin de vijftiende
eeuw werden gezet, duurde het nog ruim twee eeuwen voor dit
stelsel over de gehele lijn in Noordholland was ingevoerd. In
Westzaan b.v.kwam dit in 1637,in Westfriesland in 1650krachtens
een voorlopige sententie van de Hoge Raad, die in 1695 definitief
werd. In Waterland werd de verstoeling in de dorpen in 1612
gestaakt, de gemeenmaking der dijken voor geheel Waterland
kwam eerst in 1659. In de Zeevang werd zij op bevel van de Staten
na de ernstige overstromingen van 1675-1677 ingevoerd. Maar als
het begin van deze ontwikkeling ishet ontstaan van het hoogheemraadschap van de Hondsbosse en Duinen tot Petten te beschouwen.
Daar was de steeds smaller geworden duinstrook tijdens de St.
Elizabethsvloed van 1421 doorgebroken. Gedurende ruim vijftig
jaar daarna bleefeenzeer ernstige toestand bestaan. Dijkplichtigen,
zoals elders, waren er niet, want de duinen behoorden aan de
grafelijkheid. Wel werd bij herhaling aan de aanleg van een zeewering gewerkt - o.a. in de jaren 1432, 1442, 1443, 1446, 1448,
1466, 1472, 1473 en 1474 - maar zolang er geen vast bestuur bestond, leidde dit tot weinig. De stad Haarlem nam als hoofdstad
van Kennemerland in 1477 het initiatief hiertoe. Zonder voorafgaande traditie moest een bestuursvorm worden gecreëerd. De
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werken, die aan de zeewering moesten worden gemaakt, zoals de
paalschermen,leendenzichniettotverstoeling.Hoewelvelen processen aanspanden, wistHaarlem, gesteund door het Hofvan Holland,
de verplichting tot onderhoud te gronden op het beginsel dat allen
moesten bijdragen die bij de doorbraak zouden kunnen ondervloeien; de onderhoudsplichtige gronden (bijna geheel Noordholland zonder Waterland en Zeevang) werden in drie klassen onderverdeeld. Aldus werd het stelsel van verstoeling voor een belangrijke zeewering niet meer toegepast.
Ook op het technische vlak zette zich in de vijftiende eeuw een
ontwikkeling in, die eerst in de zeventiende eeuw zou worden voltooid. Het isde 'bepoldering' en de daarmee ten nauwste samenhangende invoering van de windwatermolens. Hiervóór (par. 1.1)
werddenatuurlijke verdelingvanNoordholland inenkelegroteomdijkte gedeelten zoals Westfriesland, Zeevang, Schermereiland etc.
besproken. Vanaf de vijftiende eeuw begon de behoefte aan een
verdere onderverdeling van de grote eenheden voelbaar te worden.
Vooral ongelijke hoogte van de bodem in dergelijke grote oppervlakten drong tot een verdere verbetering in de beheersing van het
waterpeil, opdat nietlanger bepaalde gedeeltenvan tegrote droogte
zouden.hebben.te.lijden, terwijl delager gelegen gronden terzelfder
tijd nog wateroverlast kenden. De aanleg van kunstwerken zonder
waterstaatkundige bijbedoelingen werkte soms ongewild mee aan
dit bepolderingsproces. Zo werd door het graven van de nieuwe
haven van Edam in 1357 de Zuidpolder van de overige Zeevang
afgescheiden. De aanleg van de trekvaart Monnikendam-Edam
splitste de polder Katwoude in twee gedeelten. Assendelft werd in
1567 door een kade afgescheiden van Westzanen en Krommenie.
Krommenie zelf werd door het graven van de Nauernase Vaart in
1634 een aparte polder. Het Schermereiland iseen tijdlang in twee
poldersgescheidengeweest,maar dit werd later weer ongedaan gemaakt. Het buitenland van het Schermereiland werd echter wel
tot een aparte polder gemaakt. Verschillende van deze waterstaatkundige verbeteringen werden in het begin van de zeventiende
eeuw aangebracht, toen de droogmakerijen eenalgeheleen voor de
toenmalige omstandigheden definitieve regeling van de waterbeheersing noodzakelijk maakten. Zowerden Wormer,Jisp en Nek in
1630 na de droogmaking van de Wijde Wormer een aparte polder.
De scheiding tussen Waterland en Oostzanen dateert al van 1589.
Bij Enkhuizen werd de polder Grootslag in 1423van Drechterland
afgescheiden, gevolgd door de Houterpolder en de Oosterpolder.
Ook in het Geestmerambacht en de Niedorper Koggen werden
polders gevormd. Dit 'in polders leggen' van het oude land zou
nooit op zo'n grote schaal zinvol zijn geweest als het niet was sa42

mengegaan met het invoeren van door windkracht aangedreven
watermolens.Het schijnt dat Holland bezuiden het IJ hierinisvoorgegaan, want in Schieland werd de eerste in 1434 gebouwd, in
Delfland stonden zij in 1440, in het Land van Arkel in 1456. Bij
de enqueste en de informacie van 1494en 1514waren er bezuiden
het IJ reeds vele.Benoorden het IJ doen zij hun intrede eerst in de
tweede helft van de vijftiende eeuw en dan nog maar een enkele.
In 1452werden in de polder Grootslag de eerste twee watermolens
geplaatst en bij de informacie van 1514werden niet meer dan enige
watermolens in Drechterland, vier in de Noorderkoggen en twee in
Callantsoog vermeld. Ook van de capaciteit moet men zich geen
verkeerde voorstelling maken. Het waren kleine molens, nog schepraddrijvend en zij moesten in hun geheel op de wind worden gezet.
De molen met de draaibare kap werd eerst in de zestiende eeuw
uitgevonden. In die eeuw werden hun aantal en capaciteit snel
groter. Dedroogmakerijen zijn zonder dewatermolens ondenkbaar.
Het Noordhollandse landschap sindsdien eveneens.
Het sluitstuk van deze langzame evolutie in de defensieve strijd
tegen het water kwam in de tweedehelft van de zestiende eeuw met
de stichting van een centraal bestuur, dat de definitieve afscheiding
van zee- en binnenwater en de lozing van het binnenwater ging
regelen. Het was daartoe ook de hoogste tijd, want de afslag van de
grond bleek steeds verder te gaan. De verklaringen die daarover
werden afgelegd ten overstaan van de twee gecommitteerden, die
door Karel V in 1544 met het opstellen van een rapport hierover
waren belast, zijn ondubbelzinnig. Woordvoerders van het Schermereiland verklaarden, dat de afgelopen tachtig à negentig jaar
naar hun schatting wel driehonderd morgen land was weggespoeld. Maar vooral de kritieke situatie van de Huigendijk tussen
de Schermermeer en de Waard gaf alle reden tot ernstige bezorgdheid. De dijkgraaf van het Geestmerambacht getuigde, dat hij voor
twintigjaren nog op drie plaatsen aan de zuidzijde van de Huigendijk land had gekend dat voor wagens begaanbaar was geweest.
Welk land in 1544 geheel was verdwenen. De schout van Oudkarspel heugde het nog, dat aan weerszijde van de Huigendijk het
voorland zich eens zó ver uitstrekte, dat men op de dijk staande
geenwater konzien.In 1544lagde dijk kaal.Ookanderenvertelden
dat vroeger het met riet begroeidevoorland aan beide zijden van de
Huigendijk zich minstens twee boogschoten ver uitstrekte. Aan de
Schermerzijde stond in 1544 het water echter tot pal aan de dijk.
Een oude man, die zijn gehele leven op de Huigendijk had gewerkt, schatte het verloren land op een boogschot. Deze verklaringen uit 1544 worden bevestigd door een stuk uit 1500, waarin
eveneens wordt geklaagd over de grote afslag van grond, die aan
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deHuigendijk plaatsvond. Sommigevan dezegetuigenissen kunnen
gekleurd zijn. Het isook niet onmogelijk, dat het landverlies aan de
Huigendijk groter was dan elders in het Noorderkwartier. De verklaringen van het Schermereiland maken het echter wel duidelijk,
dat het om een procesgaat dat inmeerdere ofmindere mate opvele
plaatsen in het Noorderkwartier zichtbaar moet zijn geweest. Afgezien van de zorg voor de waterbeheersing was het ook uit economische overwegingen een bijzonder schadelijke ontwikkeling,
waarbij men in de zestiende eeuw niet langer werkeloos kon toezien. De grondprijzen maakten sinds het begin van die eeuw een
sterke stijging door. De waardevermeerdering werd nog geïntensiveerd door een voortdurende toename van het bevolkingsaantal
ook in Noordholland, waardoor de vraag naar land steeds groter
werd en een extra druk op het prijspeil werd uitgeoefend. Het ligt
daarom inderdaad voor de hand verband te leggen tussen het streven van de landsheer een definitieve regeling voor de waterhuishouding in dit gebied te treffen en het feit dat hij daar zelf een uitgebreid grondbezit had (de z.g. vroonlanden vooral ten noorden
van Alkmaar gelegen). In debenoeming van Adriaan Stalpaert van
der Wiele, de rentmeester-generaal over Kennemerland en Westfriesland, tot commissaris voor het opstellen van het rapport over
de toestand en vervolgens tot uitvoerder van de keizerlijke decreten
hieromtrent, mag misschien ook een verband tussen de waterstaatkundige voorzieningen en de stijgende waarde van het grondbezit in Noordholland worden gezien.
Het octrooivan 17december 1544,waarin KarelV de uitvoering
van een aantal waterstaatkundige werken voor de definitieve regeling van de scheiding van zee-en binnenwater en de oprichting van
een lichaam daartoe beval, istebeschouwen alshet sluitstuk van de
defensieve strijd tegen het zeewater inNoordholland. Ditwilgeenszinszeggen, dat deze aangelegenheid na 1544alsafgedaan zou kunnen worden beschouwd. Het gaat immers om een strijd waaraan
geen eindekan komen endeuitvoeringvan debeslissingenvan 1544
gaat tot vandaag door. Het lichaam dat werd belast met de uitvoering van de taken tot instandhouding van de toen geschapen
boezem, algemeen Schermerboezem geheten, is het huidige Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en
Westfriesland48. In dit lichaam kwamen de nieuwe tendenties op
waterstaatkundig gebied, die zich in de voorafgaande periode
partieel hadden ingezet, tezamen. Dit was in de allereerste plaats
een centrale overkoepelende organisatie te zijn. Tot haar bestuursgebied behoorde het overgrote deel van Noordholland, nl. alle
polders die hun water niet of niet uitsluitend rechtstreeks op zee
uitsloegen. Deze centralisatie waseenconditio sinequa non voor de
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oplossing van de overgebleven moeilijkheden. Verder werd het
stelsel van verstoeling niet toegepast voor de uitvoering van de benodigde werkzaamheden. Het centrale lichaam hield de verzorging
hiervan in eigen hand en sloeg de kosten volgens een bepaalde
verdeelsleutel om over de diverse polders van zijn boezem. Gezien
de tegenwerking van bepaalde lokale belangen die zich bedreigd
achtten, kan men zich moeilijk indenken hoe het oude stelsel tot
hetzelfde resultaat zou kunnen hebben gevoerd. Tenslotte had het
hoogheemraadschap de niet aflatende zorgvoor deregelingvan een
goed waterpeil in zijn boezem door het inlaten, resp. spuien van
water en door de regeling van de bemaling. Deze voortdurende
bemoeienis met de technische aspecten van de dagelijkse gang van
zaken leidden uiteindelijk tot deinvoeringvan de z.g. peilmaling in
1795. Dit betekende, dat de molens van de polders en droogmakerijen, die op de Schermerboezem hun water uitsloegen, bij het
bereiken van een vastgesteld peil in de boezem hun werk moesten
staken.
Dat de verwezenlijking van de maatregelen, die voortvloeiden
uit de oprichting van het hoogheemraadschap, niet zonder veel
tegenwerkingkonwordenbereikt, istebegrijpen.Het gemeenschappelijke belang was hier geen optelsom van de lokale, particuliere
belangen. Zelfs aan massaal, gewapend verzet van de burgerij heeft
het niet ontbroken. Dat wasvooral in Edam, waar terecht werd gevreesd dat het plaatsen van sluizen in de haven tot het dichtslibben
ervan zou leiden. Het verzet van de stad dat tot het eind van de
zestiende eeuw aanhield, nam vele vormen aan, variërend van gerechtelijke acties en sabotage tot oproer van de gehele burgerij,
waarbijdeaangebrachtekunstwerkenmetgeweldwerdengesloopt49.
De bange vermoedens van de inwoners werden inderdaad bewaarheid en het bleek in de zeventiende eeuw ondanks alle moeiten en
kosten niet mogelijk de haven op de gewenste diepte te houden.
De snelle opkomst van de Zaanstreek en de overvleugeling van
Edam is mede voor een niet gering gedeelte te verklaren uit het
aanbrengen van deze sluizen in de haven. Het heeft deze ontwikkelingin ieder geval bevorderd en verhaast.
Tot volksoproer kwam het ook in Assendelft. In de zestiende
eeuw was dit een van degrootste dorpen van Noordholland en wijd
en zijd vermaard om zijn zuivelprodukten, zoalsuit de beschrijving
van Guicciardini blijkt. In het winterseizoen, wanneer de beesten
op stal stonden, lieten de inwoners van dit dorp het slibrijke water
van het IJ door detalrijke sluisjes enduikers binnen en inundeerden
daarmee hun landerijen. Na de afzetting van het vruchtbare slib
loosden zij tegen het voorjaar het water weer op de binnenmeren,
wanneer het waterpeil daar was gedaald. Het hoogheemraadschap
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moest aan deze praktijk een eind maken, maar toen de dijkgraaf in
1566vanuit Alkmaar overkwam om hier persoonlijk toezicht op te
houden, trof hij behalve open sluizen vijf- tot zeshonderd bewapende Assendelfters op de dijk aan, die niet schroomden geweld
tegen hem en zijn gezelschap te gebruiken 50 . Zij hadden met hun
verzet meer succes dan de stad Edam. Er kwam een regeling tot
stand waarbij Assendelft door het graven van een kade tot een
aparte polder werd en het binnengelaten IJ-water niet meer op de
Schermerboezem werd geloosd. Eerst in de achttiende eeuw kwam
er om een geheel andere reden een einde aan dezevorm van grondverbetering.
1.3. DE LANDAANWINNING EN DAARMEE SAMENHANGENDE PROBLEMEN

Door het instellen van een centraal bestuur, dat toezicht hield op
de scheiding van zee- en binnenwater, werd de landvernieling wel
veel effectiever dan voorheen bestreden, maar niet geheel tot staan
gebracht. De defensieve houding diezich ertoe beperkte de schade zo
klein mogelijk te houden, was voor dat doel ontoereikend. Wilde
men het binnenwater definitief bedwingen, dan kon dat alleen door
tot een offensieve politiek over te gaan en de grote binnenmeren
droog te maken. Eerst moest evenwel aan een aantal voorwaarden
zijn voldaan, wilde dit werk in zijn totaliteit met kans van slagen
kunnen worden aangevat. Door een complex van in wezen onderling samenhangende oorzaken ontstond in de tweede helft van de
zestiende eeuw een situatie, waarin in steeds toenemende mate aan
deze voorwaarden werd voldaan. Het offensief tegen het binnenwater volgde dit groeiproces met een zekere 'time-lag'. Het zette
zichomstreeks 1540, eerst nog aarzelend, in; het kwam in het begin
van de tachtigjarige oorlog geheel tot stilstand, ontplooide zich na
1600 steeds sneller en was in 1650 voltooid51.
Als eerste voorwaarde voor de succesvolle aanval op het water
moet worden genoemd de mate van ontwikkeling van het institutionele kader, zoals dat hiervoor is uiteengezet. Zonder de scheiding
tussen zee-en binnenwater waszelfs iedere gedachte aan het droogmaken van de binnenmeren uitgesloten. Noodzakelijk was ook de
aanwezigheid van organen, waarmee afspraken konden worden
gemaakt over de voorzieningen die nodig waren om het oude land
tevrijwaren voornadeligegevolgenvandelandaanwinning.Hetbestaan van een goed dijkbestuur maakte het mogelijk dat het ontginningswerk in alle rust kon worden uitgevoerd, zonder voortdurende vrees voor dijkdoorbraken vóór devoltooiing van de werkzaamheden. Dat dit desondanks toch nog gebeurde - stormvloeden
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drongen o.a. door tot de Beemsterin 1610en tot deWijde Wormer
in 1625, toen de werkzaamheden bijna waren voltooid - leert hoe
riskant zelfs bij een goed dijkbeheer dergelijke ondernemingen
waren 52 . Zonder het inzicht in de bestaansmogelijkheden van aparte polders laten de droogmakerijen en bedijkingen zich evenmin
denken. De gemeenschappelijke aanpak door een aantal financieel
geïnteresseerden doet denken aan de z.g. 'gemeenmakinge van de
dijken' en 'het onderhoud uit één hand'. Bij alle droogmakerijen
werd dit stelsel van meet af aan ingevoerd. Verstoeling van de
dijken heeft in het nieuwe land nooit bestaan.
Een bepaalde standvande techniek voor de beheersing van het
waterpeil was de tweede voorwaarde waaraan moest zijn voldaan
vóór aan de droogmaking kon worden begonnen. Hiervóór (par.
1.2) kwam reeds ter sprake dat de windwatermolen de hoeksteen
vormde van het bemalingssysteem, dat ookvoor de droogmakerijen
werd toegepast. Met deinvoeringvan dez.g. bovenkruier werd nog
een belangrijke stap vooruit gezet in de technische ontwikkeling
van de molen, voordat de grote droogmakerijen werden aangepakt.
Werd voorheen het molenlichaam in zijn geheel loodrecht op de
windrichting gezet, bij de bovenkruier werd de molenkap los van
het overige lichaam en draaibaar daarop geconstrueerd. Hierdoor
was men in staat veel zwaardere molens met een veel grotere
wateropvoerende capaciteit te bouwen. Het wegzakken in de
drassige grond werd bestreden door de molens van onderen breed
te laten uitlopen en deze op een raster van eikehouten balken te
funderen. Zo groeide het kleine spinkopmolentje van de vijftiende
eeuw uit tot de grote bovenkruier met een vlucht die 25 meter kon
bedragen. Het spreekt vanzelf, dat de uitvoering van de voor die
tijd gigantische projecten van de droogmakerijen stimulerend werkten op het tot stand komen van een reeks uitvindingen en verbeteringen in de molentechniek door een leger van meestal naamloze
molenmakers, die voor het nageslacht schuilgaan achter de voor
zichzelf sprekende naam vanJan Adriaenszoon Leeghwater53. De
belangrijkste daarvan zijn verbeteringen in debouwvan de wieken,
waardoor een veel grotere snelheid kon worden bereikt; de molengang, waarin de in oplopende hoogte achter elkaar geplaatste
molens het water trapsgewijze opmaalden; en tenslotte de vijzelmolen, die door een geheel nieuwe techniek over een veel hoger
wateropvoerend vermogen beschikte.
Als derde voorwaarde voor het ontstaan van de droogmakerijen
moet de grote vraag naar landworden genoemd. Met het verstrijken
van de zestiende en eerste decennia van de zeventiende eeuw heeft
dezevraag zichinderdaad steedssterker doengelden. Op de achtergrond van dit verschijnsel staat allereerst de bevolkingstoename, die
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in deze periode plaatsvond. Zoals in het volgende hoofdstuk zal
worden uiteengezet, mag de term 'bevolkingsexplosie' zonder overdrijving op de demografische ontwikkeling van Holland tussen ongeveer 1500en 1650worden toegepast. Zij laat zich naar intensiteit
onmiddellijk vergelijken met de bevolkingsgroei van Nederland in
de negentiende en twintigste eeuw, die - typerend genoeg - opnieuw door een groots proces van landaanwinning werd begeleid.
In nauwe samenhang met de bevolkingstoename staat ook de
langdurige groei in de economie die zich ongeveer tussen deze
zelfdejaren voltrekt. Het iseen 'phaseA' indezindiedoor Simiand
daaraan isgegeven54.Door eenaantalonsinhun onderlinge samenhang nog niet goed bekende oorzaken (vooral bevolkingsgroei,
invoer edelemetalen, verhogingvan deomzetsnelheid vanhet geld)
maakten de prijzen een sterke stijging door. Zoals altijd in de economievan het oudetypewaren het inde eersteplaatsde agrarische
Produkten die het scherpst op deze ontwikkeling reageerden en
goede winstmogelijkheden boden. De grote vraag naar land was
daar het gevolg van.
Deze ontwikkeling liep parallel met een grote en lang aanhoudende stijgingvandegrondprijs. Deze vormt de vierde voorwaarde
waaraan moest worden voldaan, wilde de prikkel tot het ten uitvoer brengen van de droogmakerijen aanwezig zijn en blijven. De
uit te voeren werkzaamheden hadden zowel financieel als organisatorisch een dergelijke omvang, dat hetvoorde boeren niet mogelijk
wasdeze zelfteondernemen. Alleen deindestad wonende bezitters
van kapitaal waren hiertoe bij machte. Deze waren echter niet
capabel om de nieuwe grond in eigen exploitatie te nemen. De
baten van het nieuwe land moesten zij vinden in de pachtopbrengsten en eventueel voordelige verkoop. De grondprijzen waren
de directe stimulans waardoor hun ondernemingszin op de objecten
van de landaanwinning werd gericht.
Een groot aanbod vankapitaalen een tekort aangoede investeringsmogelijkhedenvormden devijfde voorwaarde. Dat deregenten, kooplieden en ondernemers in de Hollandse steden van de gunstige
conjuncturele ontwikkeling in de zestiende en eerste helft van de
zeventiende eeuw hebben geprofiteerd om grote rijkdommen te
vergaren, behoeft geen bewijs. Deze opeenhoping van kapitaal en
ondernemingszin van zijn bezitters waren de conditio sine qua non
voor de landaanwinning in Noordholland. Bovendien was er een
tekort aan investeringsobjecten. In de industriële sector bestond
enkel het kleine bedrijf, dat door de ondernemer geheel uit eigen
middelen kon worden gefinancierd. Uitgezonderd bij de grote
handelscompagnieën als de V.O.C, en de W.I.C. waren de investeringen in de handel over het algemeen van zo korte duur dat
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zij niet als beleggingen kunnen worden aangemerkt. In leningen
aan de overheid en landaanwinningsprojecten en vermoedelijk ook
in de bouwnijverheid moest het overgrote deel van het overtollige
kapitaal rendabel worden gemaakt. Van deze drie vormen was de
investering in de landaanwinning wel de meest speculatieve. Het
nageslacht heeft zijn voorouders vaak lyrisch bezongen om de weldaden, die zij door hun landscheppende arbeid voor hun vaderland hebben gedaan. De ondernemers zelfhebben het veel nuchterder gezien en schermden met het cultuurscheppende karakter van
hun arbeid slechts om gunstige bedijkingsoctrooien van de overheid te verkrijgen. Zij maakten uitsluitend een berekening die was
gebaseerd op de behoefte aan land, de grondprijs, de prijzen van
de agrarische produkten, het algemene conjuncturele klimaat, de
verwachtingen omtrent de kwaliteit van de te winnen grond en de
kosten die voor de baat uitgingen. Deze laatste waren voor hun tijd
even groot als de landaanwinningsprojecten zelve. Onze kennis
van de financiële zijde van de landaanwinning ishelaas nog vrijwel
nihil. Dit thema, dat voor de economische en waterstaatsgeschiedenisvan eminent belang mag worden genoemd, istot nog toe niet
aan de ordegesteld, en het valt ook buiten het kader van dit onderzoek zich daar diepgaand mee bezig te houden. Dat het echter om
grote (enriskante) investeringen ging,staat buiten twijfel. Achttiende-eeuwse stukken die handelen over de Schermermeer55, Starnmeer 56 , Enge Wormer 57 en de Schaalsmeer58 noemen als ontginningskosten resp. ruim f. 650, f. 1.200, f. 1.300 en ruim f. 1.200
per morgen. Omrekeningvan deze bedragen levertde onderstaande
gegevens op.

Schermermeer
Starnmeer
Enge Wormer
Schaalsmeer
totaal

aantal
morgens 59

f. per
morgen

totaal
bedrag
(in
guldens)

aantal ha

f. per ha

6.167
689*
181Î
60

650
1.200
1.300
1.200

4.008.550
827.400
236.158
72.000

4.828,20
621,40
160,60
54,70

830,24
1.331,51
1.470,47
1.513,71

5.144.108

5.664,90

908,07

Degemiddelde kosten van de droogmaking van dezevier plassen
hebben per hectare ruim f. 900 bedragen. Er isechter een duidelijk
verschil tussen de kosten in de Schermermeer en in de drie kleine
plassen. Bij deze laatste schommelden de kosten per hectare tussen
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def. 1.300 enf. 1.500.Het isechter welzeker dat dezegetallen niet
representatief zijn voor de normale situatie. Van deze drie kleine
droogmakerijen is bekend, dat zij zeer grote eisen stelden aan het
technischevernuft van debedijkers endatzij moeilijk te overwinnen
obstakelswaren door hun grotediepte,ligging, ongelijkheid van het
bodemoppervlak, kwelwater e.d. Ook de droogmaking van de
Schermermeer vergde grotere inspanning en dus eveneens grotere
kosten dan de droogmaking van de andere grote meren in het
Noorderkwartier. De Schermermeer wasveel dieper dan de overige
en het werk daaraan werd pas begonnen toen de andere plassen
reeds droog waren. Het was het sluitwerk van de spectaculaire
landaanwinningen. Het bedrag van f. 830per hectare moet dus ook
boven het gemiddelde hebben gelegen. Wanneer ik derhalve de
kosten van een normale droogmakerij op f. 600 per hectare schat,
bevind ik mij hopelijk niet alte ver bezijden de waarheid. 60 Op
grond van deze veronderstelling zouden de globale kosten van de
droogmaking van het Noorderkwartier in totaal ongeveer f.
13.000.000 zijn geweest en ongeveer f. 690 gemiddeld per hectare,
nl.
13.650 ha à f. 600 = f. 8.190.000
5.665 ha à f. 908 = f. 5.144.108
19.315 ha à f. 690 = f. 13.334.108
Wanneer dit gemiddelde bedrag van f. 690 per hectare wordt
toegepast op de 7.500 drooggemaakte hectaren in Westfriesland
dan komen de totale kosten voor de droogmakerijen in geheel
Noordholland op ongeveer f. 18.500.000. De kosten voor de drie
bedijkingen (de Zijpe, de Wieringerwaard en de polder Callantsoog) moeten daar nog worden bijgeteld. Vermoedelijk heeft de
totale investering in de landaanwinning in Noordholland op het
eind van de zestiende en in de eerste helft van de zeventiende eeuw
volgens deze raming ongeveer f. 20.000.000 bedragen 61 .
In het proces van landaanwinning, dat zich tussen 1540 en 1650
in Noordholland voltrok, is een duidelijke lijn waar te nemen. Na
een langzaam begin werd het onderbroken door de gebeurtenissen
uit de eerste decennia van de tachtigjarige oorlog 62 , waarin uitgestrekteinundatiesgroteschadeaanhetlandendereeds bestaande
kunstwerken aanbrachten. De droogmakerijen63 kwamen eerst
goed op gang met het droogvallen van de Beemster (1612). Binnen
vijfentwintig jaar volgden dan allegrote spectaculaire ondernemingen: Purmer (1622),Wijde Wormer (1626),Heerhugowaard (1631)
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en de Schermermeer (1635). De bedijkingen zijn drie in getal: de
Zijpe (1597), de polder Callantsoog (1612) en de Wieringerwaard
(1617), alle drie in Westfriesland gelegen. In het Noorderkwartier
komen alleen droogmakerijen voor. Naast de voltrekking van het
proces in de tijd, valtookeenduidelijke opgaande lijn te ontdekken
in de technische eisen die de droogmakerijen aan de ontginners
stelden. Men beproefde zijn kunnen eerstopdekleinereplassen met
een geïsoleerde ligging in het Duinkavel en Westfriesland: o.a. de
Berger- en Egmondermeer (1564), de Boekelermeer (1580) en de
Wogmeer (1607). Eerst daarna kwamen de grote meren die met
elkaar in verbinding stonden in aanmerking. De eerste en grootste
daarvan was de Beemster (1612). Behalve in de omvang is ook
duidelijk een progressie in de diepte van de plassen vast te stellen.
In de tabel op blz. 51 is de landaanwinst van de zestiende en
zeventiende eeuw tot tienjaarlijkse perioden samengevat en op
grafiek 1.1 isdeze in beeld gebracht. De totale landaanwinst op het
vasteland van Noordholland (die op de Waddeneilanden is buiten
beschouwing gelaten) beliep ruim 36.000 ha, waarvan ruim 26.800
door droogmakerijen en ruim 9.000 ha door bedijkingen werden
gewonnen. In de vijftig jaar tussen 1590 en 1639 werden hiervan
33.086 ha (91,4%) aangewonnen. Laat men de bedijkingen buiten
beschouwing, dan viel 84,1%van de landaanwinst door de droogmakerijen (22.545 ha) tussen 1610 en 1639. In dezelfde periode
vond in het Noorderkwartier zelfs 90,3% (17.439 ha) van alle
landaanwinst plaats. De absolute landaanwinst in het Noorderkwartier van ruim 19.000 ha was groter dan die in Westfriesland
met bijna 17.000 ha. Ook relatief was de landaanwinst in het
Noorderkwartier groter dan in Westfriesland. Dit blijkt uit de

Totale oppervlakte vasteland van Noordholland" in
oud land
Noorderkwartier
Westfriesland

nieuw land

ha
totaal

19.316
16.886

67.293
77.257
144.550

Noorderkwartier
Westfriesland

108.348
36.202
in percentages
71,3
28,7
21,9
78,1

totaal

75,0

totaal

47.977
60.371

* inclusief het eiland Marken
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25,0

100,0
100,0
100,0

vergelijking van de percentages oud en nieuw land in beide gebieden. Deze vergelijking ismogelijk op grond van de opgaven van
de oppervlakten tijdens de invoering van het kadaster in 1833 64 .
Met betrekking tot de vraagstukken van het verdwijnen van het
binnenwater uit Noordholland, de indruk die dit op de Noordhollandse mens moet hebben gemaakt en de gevolgen voor zijn
bestaansmogelijkheden, geven deze cijfers in feite een niet geheel
juiste indruk. De bedijkingen zijn immers buitendijks gelegen landaanwinsten. Het isdaarom beter deze buiten beschouwing te laten,
wanneer het erom gaat een indruk te krijgen hoe Noordholland
geografisch isveranderd door het verdwijnen van het binnenwater.
Voor een goede statistische weergave van de indruk, welke dit proces op de Noordhollandse tijdgenoot moet hebben gemaakt, is het
het beste om het nieuwe land te berekenen als percentages van het
oude. Zo zal hij het hebben ervaren. Aldus gesteld blijkt het grondoppervlak van het Noorderkwartier tussen 1540en 1650met 40,3%
te zijn vergroot, en dat van Westfriesland slechts met 12,4%.
Zoals bij de bespreking van kaart 1.6reeds werd betoogd, staat het
hierdoor nu ookstatistischvastdat vooral hetNoorderkwartier door
de verdwijning van het binnenwater een zo vergaande structuurwijziging doormaakte, dat weinig sectoren van het economische
leven daardoor onberoerd kunnen zijn gebleven.
Het veranderen van 26.815 hectaren binnenwater in voor de
landbouw geschikt gebied betekende anderzijds geenszins dat
Noordholland daardoor toteen waterarme streekzouzijngeworden.
Dat is het tot vandaag niet. Volgens de opgaven voor het kadaster
in 1833 bevonden zich binnen de zeedijken en duinen van Noordholland nog ongeveer 10.500hectaren water in de vorm van waterplassen, (ring)sloten en vaarten, d.i. ruim 7%van de totale oppervlakte. In de zestiende eeuw had het water echter ruim 25% van
het totaleoppervlak van Noordholland in beslaggenomen. Deenige
plas van betekenis, die na 1650 bleef bestaan, was het Alkmaardermeer 65 . Voor de zeescheepvaart en in mindere mate de zeevisserij
betekende het verdwijnen van de grote binnenmeren vroeg of laat
een onherroepelijk einde.Voor de binnenvaart bleven genoeg vaarwegen over om zoals in geheel Holland optimale transportfaciliteiten instand tehouden. Dit laatstefeit heeft grote betekenis gehad
voor de economische en culturele omstandigheden in dit gebied,
met name voor de levensmiddelenvoorziening en ongetwijfeld ook
voor het loon- en prijspeil envoor het kontakt tussenstad en platteland. Regionaal-historische onderzoekingen over andere Westeuropese gebieden tonen dikwijls aan, dat betrekkelijk dicht bij
elkaar gelegen streken somstegelijkertijd overvloed enschaarste aan
voedsel hebben gekend. Het waren dan altijd de transportmoeilijk53

heden die het onmogelijk maakten het volumineuze graan in aanzienlijke hoeveelheden te vervoeren. Ten gevolge daarvan deden
zich in zulke gevallen op korte afstand van elkaar geheel divergerende prijs- en loonontwikkelingen voor. In Holland heeft dit
nooit gegolden dank zij het wijdvertakte net van waterwegen, dat
een maximale correlatie tussen de markten in Holland (en in de
gehele Republiek) verzekerde. Het ontbreken van prijsreeksen van
de Noordhollandse markten vormt voor dit onderzoek derhalve
geen beletsel, omdat de prijzen uit Amsterdam en andere Noordnederlandse plaatsen zonder bedenken mogen worden gesubstitueerd 66 . Voor de bestudering en interpretatie van de bevolkingsontwikkeling is het belangrijk vast te stellen, dat door de nabijheid
van de Amsterdamse graanmarkt en de goede transportverbindingen acute voedselschaarste na de satisfactie van Amsterdam (1578)
niet meer is voorgekomen, of dat deze dan althans niet erger dan
elders in Holland was 67 . Ik heb geen enkele vermelding die op
schaarste aan levensmiddelen wijst, gevonden. Afwijkingen in de
bevolkingsontwikkeling in Noordholland van het beeld dat voor
geheel Holland geldt, kunnen derhalve niet aan voedselschaarste
worden toegeschreven.
De watertransportmogelijkheden waren echter zeker even belangrijk voor het vervoer van personen als van goederen. Het bevorderde in hoge mate het kontakt tussen de steden en het platteland en had daardoor een unieke culturele funktie. Tussen de steden en de dorpen bestond een intensief net van beurtvaartverbindingen, waarmee het personenvervoer per trekschuit werd onderhouden. Vanaf 1660 vertrokken in de zomermaanden vanuit
Amsterdam dagelijks b.v.6trekschuiten naar tylonnikendam-Edam
eneveneens6naar Purmerend. Vanuit Edam en Purmerend gingen
er ieder dagelijks 5naar Hoorn 68 . In het jaar augustus 1748-juli
1749 werden er door de geregelde trekschuiten tussen deze vijf steden niet minder dan 50.000 passagiers vervoerd 69 . Daarnaast was
er nog het vervoer met de zgn. 'oude veerschuiten' (dit waren
verbindingen, diereeds dateerden van vóór de door dezevijf steden
gereglementeerde trekschuitverbindingen). Doordat er nogal wat
personen in het bezit van een eigen vaartuig waren, was er ongetwijfeld ook nog een uitgebreid privé-vervoer. Op de vaarten en
wateren konhet dan ookeendruktevan belangzijn. Tekenend voor
diesituatiezijn veeloudeprenten en ook hetverhaal van de Zaanse
houtkoper Engel van der Stadt uit 1741, die vertelt hoe zijn gezelschap op een tocht met zijn vaartuig van Zaandam naar Amsterdam op 25 maart van datjaar een bootje met gestolen hout op het
IJ betrapte enditdwongnaar Zaandam terug tevaren, terwijl zij er
achter bleven varen. Het was op het IJ en de Zaan echter zodruk
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met schepen van allerhande soort, dat men het bootje uit het oog
verloor en niet meer terug kon vinden 70 . Meer dan alle cijfers
illustreertzo'nverhaal deintensiteitvanhetgoederen-en personenvervoer te water.
Het verdwijnen van de grote en kleine binnenmeren betekende
weliswaar niet het einde van de lange reeks dijkdoorbraken, waarvan Noordholland iedere eeuw te lijden heeft gehad, maar het is
toch opvallend dat de frequentie na 1625 sterk afneemt. De verspreide berichten hierover 71 noemen na 1500 de onderstaande
jaren.
1502
1508
1509
1512
1514
1518
1530
1532
1555
1570
1573
1575

1601
1610
1616
1625
1665
1675
1676
1677

1714
1717
1775
1776

1825

1916

Vooral de Waterlandse zeedijken, op minder goed staal rustend,
bezweken dikwijls. Niet alle dijkdoorbraken waren even ernstig.
Verlies van veel mensenlevens heeft alleen de Allerheiligenvloed
van 1570 gebracht. De materiële verliezen (vee, woningen, schade
aan dijken, werkloosheid) zijn dikwijls zeer omvangrijk geweest.
Een slechte naam in dit opzicht hebben vooral dejaren 1530, 1532,
1551, 1610, 1625, 1675 en 1717. De vloed van 1610 deed de Wieringerwaard en de juist drooggevallen Beemster weer onderlopen,
die van 1625 de Wijde Wormer, en in 1665 kwam Waterland
grotendeels onder water te staan, inclusief de Buiksloter- en de
Broekermeer. Westfriesland werd vooral getroffen door de zeer
grote overstromingen van 1675,en in 1717was het bijna het gehele
Noorderkwartier dat te lijden had van de doorbraak van de Assendelver dijk. Assendelft, Uitgeest, Krommenie, Akersloot,Jisp, Wormer, Oost- en Westzaan, Purmerland, Waterland en Katwoude
liepen toen onder. In Buiksloot stond het water tot aan de daken
van de huizen en nog in mei 1718 stond o.a. in De Rijp en Buiksloot enige voeten water op het land. De menselijke ellende was in
zulkejaren groot. 'Assendelft en Krommenie gevoelden de schade
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allermeest. In de Krommenie moesten sommigen 14weeken meest
op de zolders huyshouden, dog de mededogende betoonden aldaar
zonder buyten hulpehunnen pligtaan den noodlijdenden. Maar die
van Assendelft, een dorp van minder vermoogen, leeden veele armoede enraakten in groote verleegenheidt; alzoo daar omtrent wel
500 Rollewevers, die andersinsjeder 3 gl. 's weeks konden winnen,
nu den ganschen winter niet konden werken' 72 .
Mengeeft zichoveraan eenillusie,wanneer mendenkt dat alleen
dijkdoorbraken de oorzaak van inundaties waren. Het was in werkelijkheid eennormaal verschijnsel, dat grotegebieden van het Hollandse platteland van laat in het najaar tot in het voorjaar blank
stonden. Detechnische uitrusting waarmee destrijd tegen het water
moest worden gevoerd, wat tè primitief en zelf tè zeer afhankelijk
van de elementen om dat te kunnen voorkomen73. Vooral in de
ogen van buitenlandse bezoekers maakte het Hollandse winterlandschap een angstaanjagende indruk. Helaas zijn hun beschrijvingen weinig talrijk, omdat zij het land meestal in de zomermaanden bezochten 74 . In het begin van de achttiende eeuw noemt
een auteur het een 'lugubre spectacle' wanneer hij de wegen beschrijft, die aan beide zijden in het water staan, de ondergelopen
landerijen en de steden en dorpen die daar bovenuit steken75.
Jean-Nicolas Parival,jarenlang leraar Franse taal teLeiden, schrijft
dat omstreeks eind oktober à begin november de weiden in Noordholland onder water komen te staan door het vele regenwater, dat
nog wordt opgestuwd door de wind, zodat op veel plaatsen alleen
nog maar dijken, huizen en torens als uit een zee schijnen op te
rijzen76. William Temple bevestigt dit. 'The lowness and flatness
of their lands makes in a great measure the richness of their soil,
that is easily overflowed every winter, so as the whole country at
that season seems to lye under water, which in spring isdriven out
again by milles' 77 . De hiervóór (par. 1.2) besproken gewoonte te
Assendelft om het IJ 's winters slib op de landerijen te laten afzetten, is in dit licht gezien minder absurd dan men op het eerste gezicht geneigd iste denken. Enkele passages uit het archiefmateriaal
bevestigen de beschrijvingen van de buitenlandse reizigers. In het
octrooi dat in maart 1637 aan de Schermermeer werd verleend,
wordt erover gesproken dat het land door de grote regen zozeer
is geïnundeerd, 'dat sij niet alleen haere gesaayde vruchten sullen
moeten missen, maer ook haere greppelen ende andere wercken
met groote costen van nieuws sullen moeten openen ende hermaecken' 78 . Vooral de laagst gelegen, marginale gronden, die
onder normale omstandigheden reeds moeite hadden letterlijk boven water te blijven, ondervonden soms grote schade door wateroverlast. Een late zomer of een vroeg begin van de najaarsregens
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betekende daar financiële stroppen. Van de Enge Wormer wordt
in 1754geschreven dat deze is 'zeer losvan oppervlakte en moerassig, hetgeen op vele plaatsen zoo verre ging, dat de landen niet alleen geen rundvee konden dragen, maar dat zelfs de modder uyt
de grond opwelde: met dat gevolg, dat wanneer de landen door
kragt van molens reedslaat in dezomer (sooalsdat altoos dan eerst
geschiet) boven water wierden gebragt, etc. ...', en 'van welke
geringe revenuen de ingelanden inden droogste somers ten hoogste
vijf of ten alder favorabelste zes maanden genot hadden' 79 .
Eveneens in 1754 lezen wij van de Schaalsmeer onder Wormer
'dat dezelve zovol grondwellen en zo opdrachtig was dat het hooy
zomtijdsnietgemaijd konde werden,engemaijd zijnde, op het land
niet droog kondewerden, maar op het land bleefleggen en verging,
dat door de moerrassigheid der gronden, bij het droogste zaysoen
en in het midden van somer de beesten tot de buyk toe in de grond
viellen, en zomtijds zo diep, dat zij van de menschen geret en
daaruyt geholpen moesten worden, en ook zomtijds verongelukten:
dat de voorsz. meer door de voorverhaalde oorzaken, zoo laat in
gras quam, en zoo vroeg onvruchtbaar en onbequaam was, dat de
beesten wel zesen twintig weken op de stallen stonden, ..., dat ook
door de kragteloosheijd van 'tgrasgeenjongvee konde werden aangeteelt, en geen kalveren grootgemaakt werden' 80 .
Juist omdat het blijkt tegaan om gebieden die 'swinters altijd en
's zomers op bepaalde plaatsen nog marginaal waren, konden relatief kleine afwijkingen of verschuivingen van het normale patroon
grote gevolgen hebben. Een natte zomer kon de hooiopgst grotendeels teniet doen. Vroege en lange natte winters konden de beesten
meerdere weken langer op stal doen staan. Het betekende ook
extra inspanningen om het water op een verantwoord peil te krijgen, d.w.z. meer en langer malen van de molens, grotere slijtage,
krachtigerwaterendus meerherstelwerkzaamheden aan dijken, beschoeiingen e.d., hogere kosten, verlies van inkomsten. Een schaarbeweging van lasten en opbrengsten dus. In dit verband zou het
belangrijk zijn, wanneer kon worden uitgemaakt ofomstreeks 1700
eennieuwetransgressiefase isbegonnen, zoals- voorlopignogminof
meer hypothetisch - isgesuggereerd81. In dat geval zou nl. nog een
component zijn ontdekt aan de staalkaart van rampen, die de
agrarische bedrijven van Noordholland vooral in de eerste helft
van de achttiende eeuw hebben getroffen : een internationale crisis
van de prijzen der agrarische produkten, veepest, verhoogde belastingen, paalworm. Deverschijnselen, waaropBakkerwijstomzijn
hypothese van de transgressiefase en grotere stormvloedfrequentie
na 1700 te adstrueren zijn in hoofdzaak de volgende:
1.na 1641verliest het Vlie steeds meer aan betekenis en in 1711is
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het geheel verzand. Maar in 1736 was deze geul reeds weer een
'seer goed en deftig zeegat'. Omstreeks ofkort na 1700 begint een
periode van afbraak van de buitendelta's in het Waddengebied.
Ook het Marsdiep breidt zich na 1700 uit;
2. de stormvloeden van 1717en 1723 (speciaal op Ameland) waren
buitengewoon rampspoedig;
3. Bakker construeert een ommekeer in de strengheid van de winters omstreeks 1700;
4. het terugtrekken van het ijsin Scandinavië, op IJsland en aan de
gletsjers begint omstreeks 1750.
Ik acht mij niet competent een oordeel over de hypothese van
Bakker uit te spreken. Opgemerkt dient te worden, dat het noemen
van een enkele dijkdoorbraak (b.v.in 1717en 1825) weinigzeggend
is. Een grote rol kan men in zulke gevallen toekennen aan de economische situatie en de invloed op het dijkonderhoud (speciaal
1717). Gelet op het aantal dijkdoorbraken zou men eerder mogen
veronderstellen, dat zich na 1700 een regressiefase heeft ingezet.
Toch zijn ernogwelenkelefeiten tevermelden, die eveneens wijzen
in de richting van een relatief hogere waterstand en/of een toenemende stormvloedactiviteit:
5. in de Schermermeer wordt in 1711 en nogmaals in 1718 geklaagd over de hoge kosten 'speciaal door de continued vermeerderende hooge vloeden in dat quartier' waardoor het water
nog hoger moest worden opgemalen 82 ;
6. door het Alkmaardermeer werden te Akersloot weggeslagen in
de jaren 1630-1699 (70jaar) bijna 34 morgen, maar in 17001727 (28jaar) bijna 50 morgen 83 ;
7. de polders Klaas Horn, Kijf, de Hem en de Wouderpolder te
Akersloot (tezamen 411 morgen = ± 240 ha) zijn door de hoge
vloeden in de winter van 1740/41geheel geïnundeerd en de dijkage
werd door het Alkmaardermeer geheel weggeslagen84;
8. te Assendelft wordt in 1764 bericht, dat de gewoonte om de
landerijen 's winters door het IJ te laten inunderen sinds vijftig
à zestigjaar niet meer in gebruik is,omdat het water zohoog kwam
testaan dat dit gevaar opleverde 'wegensdeverhogingeder vloeden
in de rivier het IJe' 8 5 ;
9. hiervóór (par. 1.2) kwam het voortdurende slijtageproces van
de duinkust ter sprake. De berichten hieromtrent wekken echter
de suggestie, dat er in de eerste helft van de achttiende eeuw een
versnelling optrad. Te Egmond aan Zee werd in 1718 een rijswerk
aangelegd om de kerk en de toren te beschermen. In 1733ging dit
verloren en in 1741 bezweken kerk en toren. Tussen 1740 en 1743
spoelden ook nog 36 huizen weg. Metingen op grond van oude
gegevens laten hier een verhoogde afslag van de Kustlijn in de
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'periode 1686-1714 zien (gemiddeld 1,80 meter per jaar; over de
gehele periode 1665-1865 gemiddeld 1,10 meter perjaar), waarop
een sterke incidentele afneming volgde in dejaren 1714—1718 (30
meter) vooral door toedoen van de storm van Kerstmis 1717.
Daarna werd de afslag weer minder groot, wat zeker mede veroorzaakt werd door de beschermende werking van het in 1718
aangelegde rijswerk86. Te Petten verdwenen in 1745 het raadhuis
en 50 huizen in de zee. Aan de andere kant van Noordholland
spoelden op het eiland Marken in 1700vier van de zestien buurten
weg.Dekadevandit eiland zoutussen 1690en1750zestienmaal zijn
ingelegd en in 1757 werd nogmaals hiertoe besloten.87 Martinet
merkt tegen 1780op, dat de zeesluizen te Edam die vroeger 5tot 6
maal in een jaar tegen de hoge standen van het buitenwater gesloten moeten worden, thans meer dan 50 maal in één jaar dicht
moeten 88 . Ook de vele klachten over de verbreiding van equisetum
palustrezouden een aanwijzing voor het natter worden van het
milieu kunnen inhouden (zie paragraaf 7.6).
10. Ypma neemt aan, dat er vanaf het eind van de 17e eeuw een
opstuwingvanzoutwater indeZuiderzeeheeft plaatsgevonden.
Een grotere verbreiding van de haring zou er mee samenhangen,
maar vooral het verschijnen van anjovis in de Zuiderzee. Dit
milieugevoelige visje vond daar vanaf circa 1700 zijn noordelijkste
verspreidingsgebied89 .
Het valt buiten het bestek van deze studie om uit te maken ofde
verschijnselen onder de bovenstaande tien punten genoemd voldoende zijn om te kunnen besluiten tot een toenemende agressiviteit van de zee na 1700 (een transgressiefase). Nog veel minder kan
hier worden uitgemaakt in hoeverre sprake isvan absolute of relatieve zeespiegelstijging, ofvan inklinking90. Het antwoord op deze
vragen regardeert meer de geograaf en de bodemkundige. Voor dit
onderzoek is het voorlopig slechts belangrijk om vast te stellen,
dat er verschillende aanwijzingen zijn die erop duiden dat door
klimatologische ofbodemkundige oorzaken destrijd tegenhet water
inNoordholland indeeerstehelft vandeachttiende eeuw moeilijker
is geworden. Indien de waarheid hiervan eenmaal definitief kan
worden vastgesteld, dan zal dit om minstens twee redenen consequenties voor de bestudering van de economische geschiedenis
inhouden: ten eerste omdat Noordholland uit fysisch-geografisch
oogpunt eenmarginaal gebied was,waar kleineveranderingen relatief grote gevolgen konden hebben; en ten tweede door het feit dat
de fysisch-geograrische veranderingen dan zijn samengevallen met
een absoluut dieptepunt in de economische situatie in Noordholland.
Bakker noemt behalve de achttiende-eeuwse ook nog een laat59

middeleeuwsetransgressiefase, dievoordeindezestudiebehandelde
periode van belang is. Deze laat-middeleeuwse transgressie wordt
gedateerd tussen circa 1200en 1500.In zijn beginperiode heeft deze
transgressie vooral tot het ontstaanvandeuitgebreide binnenmeren
als de Beemster, de Schermer, e.d. bijgedragen91. Ook bij het ontstaan van de jonge duinen heeft hij een grote rol gespeeld92. Dit
ging echter aan de door ons behandelde periode vooraf. Voor deze
studie ishet van belang te weten, dat er verschillende aanwijzingen
zijn die eropduiden, dat dezelaat-middeleeuwse transgressie op het
eindvandevijftiende enindeeerstehelft van dezestiendeeeuw nog
ingrijpende wijzigingen in het geografisch milieu heeft teweeggebracht. Deze waren in ieder geval van voldoende betekenis om op
het economisch leven van invloed te zijn. Ook zal het ontstaan van
het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen en diens
streven naar een definitieve scheiding van binnen- en buitenwater
(par. 1.2) daardoor bevorderd zijn. Vooral Ypma heeft een aantal
verschijnselen van verstrekkende betekenis voor de visserij in dit
verband bijeengebracht93. Zo wijst hij op de snellere verzilting van
de Zuiderzee vanaf ongeveer 1450. Eensdeels werd dit veroorzaakt
door een verminderde zoetwatertoevoer via de IJssel. Anderzijds
noemt hij eentoenemendestormvloedfrequentie en hoger komende
waterstanden rondom de overgang van de vijftiende en zestiende
eeuw en later. Dit zou tenslotte zijn uitgelopen op een reeks van
overstromingen en dijkdoorbraken, waarvan de bekendste de ondergang van Reimerswaal (1532) en de Allerheiligenvloed (1570)
waren. Van veel betekenis was ook de aantasting van de duinen en
de daarmee gepaard gaande overstuiving, die in de periode 14901560 plaatsvond. Aan dit natuurgebeuren dient waarschijnlijk de
achteruitgang van devissersdorpen Wijk en Egmond aan Zee ende
ondergang van de Texelse kustvisserij te worden toegeschreven.
Op deze ontwikkelingen zal in de paragrafen 6.1.1, 6.2.2 en 6.2.4
worden teruggekomen.
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2. B E V O L K I N G I

2.1. D E BRONNEN

De bronnen voor de directe kennis van het bevolkingsaantal van
Holland in het pre-statistische tijdvak zijn buitengewoon schaars.
Afgezien van enkele opgaven uit de Franse tijd zijn er maar twee
bronnen die een absoluut bevolkingsgetal noemen: de tellingen van
1622 en 1795. Daarnaast maken de opgaven van de aantallen communicanten en haardsteden in de informacie van 1514het mogelijk
de bevolking in dat jaar met zo'n mate van nauwkeurigheid te
reconstrueren, dat de hierdoor verkregen gegevens met die van
1622 en 1795 mogen worden vergeleken. Andere opgaven van het
absolute bevolkingsgetal van Holland of grote delen daarvan bestaan niet. Ten gevolge daarvan ontstaat het probleem hoe de
curve van de ontwikkeling van het absolute bevolkingsgetal in de
perioden van 108en 173jaren tussen 1514, 1622 en 1795zo nauwkeurig mogelijk uit ander materiaal op indirecte wijze kan worden
gereconstrueerd. Het stond wel bijna reeds bij voorbaat vast, dat
het materiaal hiertoe voor de tweede periode (1622-1795) talrijker
zou zijn dan voor de eerste (1514-1622).
Voor Noordholland bleken tenminste zesvormen van informatie
op dit punt te vinden te zijn. Geen van deze zes geeft een volledig
overzicht voor het gehele Noorderkwartier. Alle moeten zij als
aanwijzingen worden beschouwd, en alleen het feit dat zij, terwijl
zij onafhankelijk van elkaar zijn, elkaar toch bevestigen, geeft de
zekerheid dat zij betrouwbaar en voor de algemene ontwikkeling
representatief zijn. Deze zes bronnen van informatie zijn de volgende.
1. Opgaven omtrent de bevolkingssamenstelling van een groot aantal
Noordhollandse dorpen rond 1740, vermeld door de achttiende-

eeuwse auteur Nicolaas Struyck1. Behalve het absolute bevolkingsgetal worden talrijke andere belangrijke gegevens vermeld zoals
samenstelling van de bevolking naar godsdienst, geslacht, leeftijd,
dienstpersoneel, gehuwden en ongehuwden, weduwen en weduwnaars. Vooral voor een groot aantal dorpen in het Noorderkwartier
worden verschillende van deze gegevens door hem genoemd. De
aanwezigheid van dit belangrijke materiaal heeft naast de redenen
vermeld in par. 1.1 ten delemede bepaald dat het Noorderkwartier
als onderzoeksobject werd uitgekozen. De betrouwbaarheid van
het materiaal van Struyck is wisselend, maar over het algemeen
zeer groot2. Een nadeel is het echter, dat de aard van de gegevens
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niet voor alle dorpen uniform is.Dit verschijnsel vindt zijn oorzaak
in het feit dat Struyck voor het verkrijgen van dit materiaal afhankelijk was van de welwillendheid van plaatselijke correspondenten,
van welke de één veel uitvoeriger opgaven verstrekte dan de ander.
2. Gegevens over bevolkingsaantal en-samenstelling afkomstig uit kohieren, die meestal in de plaatselijke archieven berusten. Het gaat
hierbij om belastingkohieren, dievoor verschillende doeleinden zijn
aangelegd, maar die alle dit gemeen hebben dat zij ons in staat
stellen het bevolkingsaantal in de banne, waarop zij betrekking
hebben, te bepalen oftamelijk nauwkeurig te schatten. De belangrijkste van deze kohieren vallen door een gelukkig toeval chronologisch ongeveer samen met de opgaven van Struyck en bevestigen
resp. corrigeren deze ofvullen deze aan. Van belang zijn vooral de
kohieren van de personele quotisatie (1742), de liberale gift (1747)
en het provisionele middel, vervangende de afgeschafte pachten
(1748-1750). Geen van deze drie kohieren garandeert op zichzelf
de mogelijkheid van een bevolkingsreconstructie ter plaatse, omdat
voor geen van deze kohieren een volledige opgaaf van de bevolking
werd vereist. Om meestal niet te achterhalen redenen isdit op sommige plaatsen zo nu en dan echter toch gebeurd. In dat geval zijn
zijdoorgaans zeerwaardevol omdat zijhet dan ook mogelijk maken
de gezinssamenstelling, de bewoning per huis ofde leeftijdsopbouw
te bepalen. Aangezien de meeste dorpsarchieven slechts fragmentarisch behouden zijn, is ook het aanwezig zijn van deze kohierenzeerwillekeurig.In sommigearchieven berusten ermeerdere,
in de meeste geen enkele.
3. Opgavenomtrenthetaantalweerbaremannen. In verschillendejaren
hebben tellingen en opschrijvingen van weerbare mannen
plaatsgevonden. Bekend is mij, dat deze in 1653, 1672, 1747 en
1785 zijn gehouden. In de archieven van de Gecommitteerde
Raden van het Noorderkwartier komt een lijst voor met de aantallen weerbare mannen per dorp in 1747.Dezegetallen zijn echter
niet alle betrouwbaar. Van 1785bestaat alleen een opgave van het
aantal uitgedeelde vuurwapens aan een gedeelte van de onvermogende weerbare mannen. De opgave van 1672 isvoor een groot
aantal dorpen aantoonbaar onjuist, maar kan voor een aantal
andere wel betrouwbaar zijn. Voor de negen bannen die onder het
Zuiderkwartier vielen (zie par. 1.1) zijn volledige en betrouwbare
opgaven aanwezig uit 17473. Opgaven uit de drie bannen van
Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee en Duin uit 1653 berusten
in de archieven van het Zuiderkwartier.
4. Opgaven van hetaantalhuizen. Gelukkig zijn de archieven van de
Staten van Holland op dit punt zeer rijk voorzien van gegevens. De oorzaak van dit verschijnsel ligt voor de hand: huizen
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hebben zich van oudsher bijzonder goed geleend voor het opleggen
van belastingen. Zodoende beschikken wij thans over verscheidene
series, die soms geheel compleet zijn. De belangrijkste zijn de opgaven voor:
a. de enqueste van 1494 met cijfers van 1477 en 1494;
b. de informatie van 1514;
c. de tiende en honderdste penningkohieren uit de zestiende eeuw;
d. de verponding van 1632;
e. de verponding van 1733.
Daarnaast bevinden zich in de plaatselijke en provinciale archieven nog talrijke andere, meer incidentele plaatselijke opgaven en
lijsten met nieuwgebouwde en/of afgebroken huizen. Een zeer gelukkige omstandigheid is het ook dat in een serie kohieren van de
verponding op huizen uit 1731alle wijzigingen tot 1806zijn bijgehouden, zodat indien gewenst voor iederjaar tussen 1731 en 1806
een precieze reconstructie van het aantal huizen mogelijk is.Ik heb
deze reconstructie voor het jaar 1795 gemaakt, omdat deze uitkomst enerzijds met de bevolkingsopgave van 1795te vergelijken is
en anderzijds de zeer belangrijke ontwikkeling na 1731laat zien.
Aan de interpretatie van historische gegevens over huizen zijn
echter systematische èn toevallige, eenmalige moeilijkheden verbonden. De eerste systematische moeilijkheid vindt haar oorzaak
in het feit dat de huizenbouw altijd op de bevolkingsontwikkeling
ten achter is,wanneer deze laatste zich in snelle beweging bevindt.
Het isdan onbelangrijk ofde bevolking snel groeit ofsnel afneemt.
Altijd is er in een dergelijke situatie een 'time-lag' tussen de ontwikkeling van de bevolking en van het huizental. Vooral op lange
termijn kunnen bovendien factoren van welstand en van wat als
een sociaal aanvaardbare behuizing wordt beschouwd mee gaan
spelen. Met deze tweede systematische moeilijkheid worstelt men
zelfs bij de moderne huizentellingen. Het is immers bij nadere beschouwing lang niet altijd duidelijk wat onder een 'huis' moet
worden verstaan. De vraag is b.v. oftwee woningen onder één dak
als twee huizen moeten worden geteld, vooral als de scheiding
later door verbouwing tot stand is gebracht. De tegenwoordig gehanteerde begrippen van 'woning uit resp. bouwtechnisch, huurrechterlijk ofsociaal oogpunt' 4 laten zich op het historische materiaal niet toepassen. N.a.v. de woningtelling van 1947 werd opgemerkt, dat het in de woningstatistiek zeer moeilijk is het begrip
'woning' exact te definieren, zodanig dat het subjectieve element
wordt uitgeschakeld. 'Zo gaan de telling van 1930, de sedert 1921
bijgehouden woningstatistiek van het C.B.S. en de recente telling
van 31mei 1947elkuitvan eenverschillende definitie; de resultaten
lopen daardoor uiteen. Dit is onbevredigend. Een definitie moet
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het begrip 'woning' zodanig omschrijven, dat aan te stellen
normenvan hygiënische, moreleenculturele aard wordt voldaan' 5 .
Voor de historicus zou dit inhouden, dat hij deze veranderende
normen telkenmale opnieuw moet vaststellen. Bovendien zijn deze
normen niet voor alle sociale groeperingen gelijk. Het is onwaarschijnlijk dat dezeeisooit teverwezenlijken zalzijn. Wanneer bij de
interpretatie van de hedendaagse toestand en tellingen reeds zulke
moeilijkheden rijzen, dan hoeft men er zich niet over te verbazen
dat het historische materiaal nog meer voetangels en klemmen bevat. Wat aan tevangen met opgaven als 'twee woningen onder één
dak', 'een huis in twee partijen', 'een huis met achterhuis', 'vier
kamers', 'een kamer plus stal', 'twee kamers onder een dak',
'brouwerij met twee kamers' etc. De enige moeilijkheid om te ontsnappen aan het gevaar dat tenslotte onvergelijkbare grootheden
zullen worden vergeleken, bestaat in het kiezen van bepaalde interpretatieregelsenhieraanconsequentenuniformvasttehouden.Ook
moet worden bedacht dat deze gevallen een ondergeschikt aantal
vormen, zodat zij - zelfs indien niet altijd systematisch tewerkgegaan was - het totaalbeeld nooit al te diepgaand kunnen beïnvloeden.
Ingewikkelder en soms niet te ondervangen complicaties kent
het historische materiaal door de niet-systematische, toevallige
onvolkomenheden. Zo spreken de enqueste van 1494 en de informatie van 1514niet over huizen maar over haardsteden. De relatie
tussen deze twee begrippen dient te worden achterhaald. Veel
groteremoeilijkheden leverendeopgavenvandetiendeenhonderdste penningen op onroerend goed, die in de zestiende eeuw meermalenwerdengeheven.Ingeenenkeljaar zijndeserieskohierenvan
de dorpen in het Noorderkwartier volledig bewaard gebleven. Het
meestvolledig zijn deseriesvan detiende penning uit 1543en 1561
en die van de honderste penning uit 1569.Aan de optekening van
de huizen in 1543 en 1561 kleeft echter een ernstig inconvenient.
In 1543behoefde detiendepenning nietbetaald tewordenvan huizen met een lagere (eventueel getaxeerde) huurwaarde dan twee
carolusguldens per jaar 6 . In 1561 gold deze vrijstelling de huizen,
die door de eigenaar werden bewoond en waarvan de getaxeerde
huurwaarde per jaar zes carolusguldens niet te boven ging 7 . Dit
zijn weliswaar ook voor die tijd lage huurwaarden, maar het lijdt
geen twijfel, dat in sommige plaatsen heel wat huizen hierdoor niet
op de kohieren zijn gekomen. Aangezien men zich geen idee kan
vormen van de omvang van het ontbrekende aantal en dit ook
plaatselijk sterk zal variëren, kunnen de kohieren van deze twee
jaren alleen bepaalde aanwijzingen geven, indien de aantallen
huizen uit 1514en 1569het trekkenvan conclusies toelaten. Ook de
64

honderdste penning van 1569behoefde niet van alle huizen te worden betaald, maar gelukkig bestond wel de verplichting alle huizen
in de kohieren in te schrijven en daarbij aan te geven welke waren
vrijgesteld. In dat jaar beschikken wij dus over de aantallen van
alle huizen met de vermelding hoeveel daarvan buiten de heffing
bleven, omdat zij te armoedig waren of door armen werden bewoond. Het ongeluk wil echter, dat slechts van de helft van de
dorpen in het Noorderkwartier deze kohieren nog bestaan.
De cijfers van de verponding over de landerijen en de huizen
van 1632geven andere moeilijkheden. In het kohier van het redres
van de Verpondinge Generaal 8 zijn drie categorieën van gebouwen
niet vermeld:
a. publieke gebouwen (stadhuis, waag, school etc.);
b. de godshuizen, huizen die 'uit kracht van fondatie of allemisse
werde bewoont';
c. boerderijen, die 'mette lande gemeen verhuert werden'.
Het ontbreken van de eerste groep levert geen nadeel op met
betrekking tot het doel waarvoor de aantallen van huizen in dit
onderzoek worden gebruikt (bevolking). Wel moest ter wille van
de vergelijkingsmogelijkheid er zorg voor worden gedragen, dat
deze gebouwen ook uit de andere tellingen werden geëlimineerd.
De tweede groep omvat gestichten en fundaties. Over het algemeen
kwamen deze in de steden voor en zeker in het begin van de zeventiende eeuw was hun aantal nog niet groot. Ernstiger is het ontbreken van dederde groep.Het gaat hierbij om boerderijen die met
grond en al werden verpacht. De pachtprijs van het land en de
huur van de bijbehorende woning waren niet te scheiden en het
geheel werd daarom onder deverpondingen van de landerijen aangeslagen.Een openvraagishet ofdezecombinatie in Noordholland
frequent voorkwam. Naar allewaarschijnlijkheid welophet nieuwe
land, waar veel bedijkers op hun grond boerderijen hadden laten
bouwen en deze als één geheel verpachtten. Voor de Beemster
werden aldus in het kohier alleen vermeld 78 huizen, die door de
eigenaars zelf werden bewoond, terwijl een andere opgave daar
325huizen in 1622noemt 9 .Voor de Purmer (reedsachtjaar droog)
en de Wijde Wormer (reeds vierjaar droog) werden in 1630 resp.
4 en 15huizen genoteerd. Deenigeverklaring ishetverpachten van
grond en boerderij als één geheel. Voor alle overige bannen weten
wij het aantal inwoners van 1622 en het aantal huizen van 1630.
Vergelijking van deze tweegegevensleertdat hetverhuren van hofsteden tezamen met het land in het Noorderkwartier verder niet op
grote schaal voorkwam. Het aantal personen per huis schommelt
overhet algemeen rond de5.Alleendedorpen onder het Duinkavel
liggen alleboven de 6personen per huis (par. 4.5).Het isdus waar65

schijnlijk, dat hier inderdaad deze omstandigheid van invloed is en
dat met een ondertelling van het aantal huizen rekening moet
worden gehouden. Dit vindt bevestiging in een gegeven uit Assendelft, waar in 1632410huizen werden vermeld. Vergeleken met het
aantal inwoners van 1622 (2.501) geeft dit 6,1 bewoners per huis.
Een eeuw later, in 1730, blijken daar 83 huizen tezamen met land
te worden verhuurd 10 . Wanneer wij een dergelijk aantal ook voor
1632veronderstellen, zakt het aantal personen per huis tot het zeer
gangbare aantal 5,1.
Nog een andere complicatie bieden de niet-bewoonde gebouwen.
Want onder het aantal huizen van 1630zijn ook begrepen schuren,
pakhuizen, zoutketen, molens e.d. De industriële vestigingen zijn
- over het algemeen? - apartvermeld en geven geen moeilijkheid,
maar pakhuizen en dergelijke gebouwen zijn zeker onder de huizen
meegeteld. Dit maakt de vergelijking met andere jaren minder
zuiver.
De opnamen voor de verponding van 1733 veroorzaken deze
complicaties niet, omdat toen alle gebouwen stuk voor stuk in de
kohieren 11 werden opgeschreven met aparte vermelding van hun
bestemming wanneer deze anders dan woonhuis was, b.v. schuur,
pakhuis, watermolen, bakkerij, werkhuisje, waag etc.
5. De opbrengsten van de belastingen der z.g. gemeene middelen12.

Tegen het gebruikvan deze belastingcijfers voor het onderzoek
naar het verloop van het bevolkingsgetal zijn verschillende, nogal
steekhoudende bezwaren aan te voeren. De belangrijkste zijn
wel:
a. dat deze cijfers niet de opbrengst van de heffingen zelf, maar
meestal van de belastingverpachtingen weergeven;
b. dat de factoren van welstand en economische bedrijvigheid van
grote invloed op het eindcijfer zijn;
c. dat deze totaalcijfers de resultaten zijn van een zeer ingewikkeld
en onontwarbaar geheel van allerlei heffingen, die voortdurend
naar aard en hoogte werden gewijzigd, zodat deze cijfers discontinue reeksen vormen diederhalve in de tijd onvergelijkbaar zijn 13 .
Dit alles is waar, en het is dan ook zeker niet zo, dat deze belastingcijfers getrouwe weerspiegelingen van iedere ontwikkeling in
het bevolkingsgetal zijn. Maar het is evenzeer ondenkbaar dat zij
niet een bepaalde invloed ondergaan, wanneer het om zeer grote
verschuivingen van de bevolking gaat. Hoewel het waar is dat b.v.
1.de belastingopbrengst op het geconsumeerde graan (het gemaal)
alséénpachtsom aan onsisovergeleverd, 2.deheffingen per graansoort verschilden, 3. wijzigingen in de consumptiegewoonten zullen zijn opgetreden en 4. de heffingen per graansoort steeds wijzigingenondergingen,konhettochnietandersdandateenbevolkings66

achteruitgang met 50% in een bepaald gebied in de belastingopbrengst terug te vinden moet zijn. Zeker wanneer deze bevolkingsontwikkelingen in een ander gebied niet optraden, moet uit de
vergelijking van beide curven iets te leren zijn. Hiermee is niet
gezegd, dat de curven van bevolkingsontwikkeling en belastingopbrengst recht evenredig zullen zijn. Zoals hieronder zal worden
aangetoond, zijn deopbrengsten van verschillende imposten in deze
zin zeker bruikbaar. Dit gegeven heeft een voordeel boven de vier
voorgaande:het laat nietdestand van de bevolking op een bepaald
moment zien, maar het verloop ervan in de tijd.
6. De retroacta van deburgerlijke stand. Hiertoe behoren niet alleen
de doop-, trouw- en begrafenisregisters, maar ook opgaven
vangeborenendoorvroedvrouwen envanlidmatenvankerkgenootschappen, besnijdenisboeken (joden), kinderboeken (menisten),
aantekeningen voor belastingen op het trouwen en begraven en
voor de successie (deze laatste komen in verschillende weeskamerarchieven voor). Niet meer tot de retroacta behoren opgaven van
gestorvenen aan bepaalde ziekten (b.v. de pest), waarvan lijsten
kunnen voorkomen in pesthuisarchieven e.d. Deze opgaven moeten
echter wel in nauwgezette confrontatie met de retroacta worden
bewerkt en geïnterpreteerd. Ook opgaven van stemhebbende
burgers (b.v. de Registre Civique van 1811) behoren niet tot de
retroacta van de burgerlijke stand, maar kunnen toch opgaven bevatten (o.a. over leeftijd, geboorteplaats, burgerlijke staat) waardoor zij het beste bij deze groep kunnen worden ingedeeld. Hetzelfde geldt voor de poorterboeken.
Debelangstelling voor deretroacta van deburgerlijke stand, door
een auteur gekarakteriseerd als 'la plus massive des sources de
l'histoire des peuples' 14 , is eerst na 1945 bij de historici en demografen ontstaan. Vooral na 1955 zijn in een aantal landen studies
verschenen, die de methoden van verwerking van deze massale
gegevens tot onderwerp hebben of de nieuwe methoden in een
concreet onderzoek toetsen15. Zowel uit methodisch oogpunt als
naar de resultaten bezien, zijn de methodieken die door de Franse
onderzoekers Henry en Goubert zijn aangewend, het meest belangwekkend. De door hen toegepast techniek resulteert in een reconstructie van de gezinnen. Uitgaande van de huwelijksakte worden
alle kinderen uit dat huwelijk geboren opgezocht en op een gezinskaart vermeld met data van geboorte, huwelijken en overlijden.
Tezamen met andere secundaire gegevens die de retroscta eventueel bevatten, worden deze data na codering langs mechanische
weg verwerkt. De bruikbaarheid van deze zeer verfijnde methode,
die tot resultaten leidt welke die van de moderne demografische
onderzoekingen dicht benaderen, is afhankelijk van tenminste twee
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voorwaarden: 1. men moet de beschikking hebben over nagenoeg
complete registers van het dopen, trouwen en begraven over een
langdurige periode,en2.demigratiedientvanondergeschikt belang
te zijn, omdat anders de basisgegevens van te veel personen niet
terug te vinden zijn. Hoe voorbeeldig deze methode van bewerking
ook is, zij isdoor deze beperkingen ernstig gehandicapt 16 . Voor de
historische demografie van Holland is zij niet te gebruiken.
Ten onzent is de situatie ook met betrekking tot dit materiaal
zeer gecompliceerd en de kwaliteit ervan door tal van oorzaken
van een laag gehalte 17 . De bezwaren en gevaren, die aan de bewerkingvan dezebronnen inherent zijn, zijn door Slicher van Bath
in enkele punten geformuleerd18:
a. de retroacta bestaan in vele dorpen eerst sinds de tweede helft
van de achttiende eeuw of zitten vol lacunes;
b. de godsdienstige verdeeldheid schept veel complicaties. Het
komt zelden voor dat van alle kerkgenootschappen in een dorp
de retroacta zijn bewaard. De omvang van de lacunes in het
materiaal is door het grote aantal oorspronkelijke registers veel
groter. Zelfs indien het onder a. gestelde niet voorkomt, heeft men
hierdoor meestal slechts de gegevens van een gedeelte van de bevolking (alleen R.K. etc). Bij de menisten werd eerst op late leeftijd gedoopt. Katholieken in de grensplaatsen lieten zich vaak over
de grens dopen en trouwen;
c. speciaal de begraafboeken zijn bijzonder slecht en weinig talrijk
overgeleverd;
d. de parochiegrenzen werden niet in acht genomen, d.w.z. personen behorend onder de kerk in A trouwden en lieten hun kinderen dopen in B. En omgekeerd;
e. een zeer groot deel van de bevolking had nog geen familienaam,
en werd met patroniemen aangeduid (Jan Hendriksz.,Jan Cornelisz. etc). Reconstructie van de families is daardoor vaak onmogelijk;
f. de familieverhoudingen waren vaak zeer ingewikkeld door de
talrijke tweede en derde huwelijken;
g. er was zeer veel migratie, niet alleen van dorp naar stad, maar
ookvan dorp naar dorp.Nauwkeurige gegevenshierover bestaan
niet.
Zelf wil ik nog twee bezwaren hieraan toevoegen:
h. de late doop. Algemeen wordt aangenomen dat bij de gereformeerden in de achttiende eeuw de periode tussen geboorte en
doop steeds langer is geworden. Gezien de grote zuigelingensterfte
zou daardoor het doopcijfer steeds minder representatief voor het
geboortecijfer zijn geworden.
i. De parochiegrenzen van de kerkgenootschappen vielen niet
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samen. De retroacta van de gereformeerden in dorp A bevatten
inschrijvingen uit dorp A, maar die van de katholieken inschrijvingen uit dorp A en B, omdat hun gezamenlijke statie in dorp A
was gevestigd. De meest ingewikkelde grenzen zijn op deze manier
denkbaar.
Aldezebezwaren zijninfeiteeropgericht aan tetonendat demethodeHenry-GoubertvoorhetNederlandsemateriaal niet bruikbaar
is. Het bezwaar vermeld onder g. is daartoe reeds afdoende. Alles
wat tot heden terloops over de beweeglijkheid van de bevolking in
de Republiek bekend is geworden - een speciale studie aan de
migratie gewijd bestaat nog niet - duidt erop, dat de migratie vroeger een zeer grote omvang heeft gehad. Enige bewijzen daarvan
zullen in dit onderzoek nog worden aangevoerd. Deze migratie
geldt vermoedelijk niet alleen voor de sterk geürbaniseerde provincie Holland, maar ook voor excentrisch gelegen gebieden 19 .
Ziet men echter af van het toepassen van de methode HenryGoubert, dan blijken veel van de opgesomde bezwaren bij een andere benadering van het materiaal te ondervangen te zijn. Men
dient zich daartoe goed voor ogen te houden wat men wil weten.
Bij Henry en Goubert zijn vooral demografische vraagstukken van
huwelijksvruchtbaarheid, huwelijksleeftijd, sterfte naar leeftijd,
leeftijdsopbouw e.d. aan de orde. Voor dit onderzoek zijn deze
problemen ook van belang voor zoverre moet worden verklaard
op welke wijze veranderingen in het bevolkingscijfer en de bevolkingssamenstelling zich hebben voltrokken. Maar in eerste
aanleg gaat het erom de wijzigingen in het absolute bevolkingsgetal - dat uit de hierboven genoemde directe en indirecte gegevens
in momentopnamen bekend is- tedateren. Ditiseenveel beperkter
probleemstelling die echter in hoge mate relevant isvoor de economische en sociale geschiedenis van het Noorderkwartier. Voor de
oplossing van deze probleemstelling kunnen de retroacta ondanks
hun tekortkomingen een belangrijke bijdrage leveren. De bewerking van het materiaal wordt dan teruggebracht tot de meest eenvoudige vorm, het jaarlijks tellen van gedoopten, huwelijken en
overledenen en het daaruit construeren van curven met bepaalde
gemiddelden. Hoe primitief deze bewerking ook moge zijn, het zal
blijken dat zijresultaten afwerpt voordeoplossingvande probleemstelling. Uit een nadere beschouwing van de bezwaren, die voor
deze gegevens werden genoemd, blijkt dat zij bij deze vorm van
bewerking in veel geringere mate opgeld doen.
Ad a.De bewerking van de retroacta voor demografische doeleinden kan nooit al het materiaal omvatten. Alleen steekproeven
zijn mogelijk. Daarbij worden de dorpen met weinig gegevens
buiten de bewerking gelaten. Op grond van de momentopnamen
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van het bevolkingscijfer is vast te stellen welke dorpen voor een
bepaalde ontwikkeling representatief zijn.
Ad b. Gezocht wordt naar dorpen waarin een bepaald kerkgenootschap overheersend is (minstens 2/3 van de bevolking vormt).
De ontwikkeling van deze groep mag representatief voor het
gehele dorp worden geacht, zolang er geen aanwijzingen van het
tegendeel aanwezig zijn. De mate van onnauwkeurigheid wordt bij
dorpen waarin dit kerkgenootschap meer dan 80% van het inwonertal vormde klein.
Ad c.Voor Holland bestaat degelukkigeomstandigheid dat sinds
1695 een belasting op het begraven werd geheven. In de registers
van het middel van begraven staan alle begravenen vermeld met
als belangrijke secundaire gegevens de doodgeborenen en de vermogensklasse waartoe de overledene behoorde.
Ad d. De vraag is het in hoeverre deze groep statistisch van belang is. Zoja, dan zou nog onderzocht moeten worden ofdaar willekeur in heerste ofdat de gewoonten van bepaalde families, of van
de bewoners van verafgelegen boerderijen over een lange periode
constant waren. In dit laatste geval is er sprake van een systematische fout die de curven niet discontinu maakt.
Ad e.Het menigvuldig voorkomen van patroniemen is van geen
invloed op de resultaten van deze bewerking.
Adƒ. Detweede envolgende huwelijken, dievroeger ongetwijfeld
veel talrijker waren dan tegenwoordig, kunnen complicaties veroorzaken voor de interpretatie van de aantallen en sommige daarmee samenhangende verhoudingscijfers. De moeilijkheid is vooral
ook, dat de verhouding tussen eerste en volgende huwelijken niet
constant was. Nader onderzoek daarnaar isgewenst. Uit de ondertrouw- en huwelijksregisters is dit mogelijk. Het kan eveneens uit
de registers van de impost op het huwen, welke sinds 1695 in Holland werd geheven. Deze maken niet alleen een indeling naar geslacht, maar eveneens naar vermogensklassen mogelijk. Wegens
het tijdrovende karakter van een dergelijk onderzoek is daarvan
in het kader van dezestudie afgezien. Dezecomplicatie moest op de
koop worden toegenomen en hier kan van enige invloed op de uitkomsten sprake zijn.
Adg. De inlichtingen over migratie zijn inderdaad helaasspaarzaam. In de achttiende eeuw moesten de inkomende personen wel
akten van indemniteit overleggen. Hierin verklaarden de regenten
van de plaats van vertrek dat de betreffende persoon(en) niet armlastigwarenenverklaarden zijzichbereiddearmenlasten te dragen,
indien deze persoon(en) aan de armenkassen zou(den) vervallen.
Deze akten zijn meestal niet ofzeeronvolledig overgeleverd. Het is
bovendien waarschijnlijk dat, vooral bij de trek naar de stad, velen
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zonder deze akten zijn binnengekomen. De poorterboeken geven
ook nog bepaalde, maar eveneens onvolledige en sociaal gekleurde,
inlichtingen. De huwelijksregisters geven geen nauwkeurige inlichtingen over de migratie, maar wel waardevolle impressies over
de ruimtelijke mobiliteit van de bevolking. Vermeld wordt meestal
de plaats van herkomst van bruid en bruidegom. Een onderzoek
van dit gegeven van deze zeer grote groep zal kwantitatieve aanwijzingen geven voor de contacten tussen bepaalde plaatsen en
streken. Dit kan in de registers van de belasting op het trouwen nog
worden onderverdeeld naar vermogensklassen en eerste en tweede
huwelijken. Vermoedelijk zal een grootscheeps opgezette bewerking
van de huwelijksregisters ons nog het beste in staat stellen in de
vraagstukken van de migratie dieper door te dringen. Dit is evenwel een zo tijdrovend onderzoek dat het voor deze studie eveneens
achterwege moest blijven.20
Ad h. Het meest praktische bezwaar dat tegen het gebruik van de
doopcijfers kan worden ingebracht, baseert zich op de overweging
dat door de late doop het doopcijfer niet meer representatiefis voor
het geboortecijfer ten gevolge van de grote zuigelingensterfte. Men
mag aannemen dat dit bezwaar voor de katholieke doopboeken
bijna niet geldt, gezien het grote belang dat door de katholieken
aan de doop werd gehecht. Men vond in Crulai, waar behalve de
doopdatum ook de geboortedatum werd vermeld, geen enkele
doop die niet binnen twee etmalen was toegediend21. Er is geen
reden om te veronderstellen dat de katholieken in de Republiek
een andere instelling ten opzichte van de doop hadden. Bij hen
zal het aantal gedoopten dus zeer weinig van het aantal geboorten
afwijken. Bij degereformeerden was dit echter anders.Bij hen werd
over het algemeen gedoopt tijdens de dienst. Deze werd op het
platteland in ieder geval niet dagelijks gehouden. Zelfs in de steden
waar de gemeente veel groter was, werd niet iedere dag gedoopt.
Bij de gereformeerden teRotterdamwerden in de vijfjarige periode
1676 t/m 1680 in totaal 5.763 doopsels toegediend. De aantallen
en percentages waren daarbij als volgt:
zo
ma
di
wo
do
vr
za
2.674
43
1.299
386
1.072
260
29
(46,4%) (0,7%) (22,5%) (6,7%) (18,6%) (4,5%) (0,5%).
Het aantal dagen waarop in deze vijfjaren doopsels werden toegediend was in totaal 1.049.
Deze waren als volgt verdeeld:
zo
ma
di
wo
do
vr
za
261
11
247
146
237
134
13
(24,9%) (1,0%) (23,5%) (13,9%) (22,6%) (12,8%) (1,2%).
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Hieruit blijkt zeer duidelijk dat het vooral de zondag, dinsdag
en donderdag waren waarop te Rotterdam werd gedoopt. In vele
gevallen moet dus enige dagen zijn gewacht voor het kind ten doop
werd gehouden. Het was echter mogelijk ook op de andere dagen
van de week te laten dopen. Het gemiddelde aantal dopelingen per
dag is een belangrijk gegeven:
zo
ma
di
wo
do
vr
za
totaal
10,2
0,2
5,0
1,5
4,1
1,0
0,1
3,2.
De zondag was de dag waarop bij voorkeur werd gedoopt.
Het zondagsgemiddelde is bijna driemaal het algemene daggemiddelde (3,2).Opmaandag,woensdag,vrijdag enzaterdagwerd
niet alleen minder dikwijls een doopplechtigheid gehouden, ook
het aantal dopelingen per keer lag aanzienlijk lager. Dit kan niet
anders betekenen dandatdeneigingbestond de zondagsdienst af te
wachten om het kind ten doop te houden. Maar het kon op iedere
dag, zelfs op zaterdag, hoewel dit ongebruikelijk was. Ligt het niet
voor de hand te veronderstellen, dat op de andere dagen dan zondag, dinsdag en donderdag men vooral de kraamkinderen liet
dopen van wie de gezondheidstoestand deed vermoeden dat zij één
van deze drie dagen misschien niet meer zouden halen? Het is niet
onwaarschijnlijk. Het mogelijke verschil tussen de geboorte- en
doopcijfers zou daardoor veel kleiner zijn dan men op het eerstegezicht geneigd is te veronderstellen. De vraag is echter gewettigd in
hoeverre dit Rotterdamse gegeven voor de kerkelijke gewoonten
op het platteland van Noordholland van toepassing is. Dit is
moeilijk te beantwoorden. Uit de doopboeken blijkt wel dat over
het algemeen tweemaal per week (zondag en woensdag) werd gedoopt, maar evenals te Rotterdam isde doop op iedere dag mogelijk. Er is niet geprobeerd dit statistisch vast te leggen; daarvoor
is het aantal dopelingen op het dorp te klein. Alleen een gezamenlijke bewerking van meerdere dorpen naar het dopen per dag zou
betrouwbare gegevens kunnen verschaffen. Dit is echter een zeer
tijdrovende arbeid.
Het grootste bezwaar van de laatdoop is trouwens niet eens het
verschijnsel zelve, maar het toenemen ervan in de loop van de
achttiende eeuw. Daardoor zouden de curven van de aantallen
dopelingen niet alleen afwijken van die van het aantal borelingen,
maar in steeds sterkere mate zijn gaan afwijken. m.a.w. discontinu
zijn. Dalende doopcurven zouden een vermindering van het aantal
geborenen suggereren, maar in feite het gevolg zijn van de toenemende laatdoop en de zuigelingensterfte. Gelijk blijvende doopcurven zouden een toename van het aantal geborenen versluieren.
Door een gelukkig toeval is het mogelijk de intensiteit van de
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gewoonte tot laatdoop na te gaan. In verschillende doopboeken is
vanaf 1772en in andere vanaf 1792zowel degeboorte- alsde doopdatum van de meeste dopelingen aangetekend. Aangezien het
begrip laatdoop in de loop der tijden aan verandering onderhevig
isgeweest, dient eerst bepaald te worden wat daar in de achttiende
eeuw onder moet worden verstaan. Gelet op de voorkeur voor één
dag van de week (de zondag) voor het ten doop houden is de late
doop bij de gereformeerden in de achttiende eeuw het best te omschrijven als dat doopsel dat aan de dopeling acht of meer dagen
na de geboortedatum werd toegediend. Tellingen in verschillende
doopboeken van het verschil tussen de geboorte- en de doopdatum
leverden het resultaat van tabel 2.1 op.

TABEL 2.1. Percentage gedoopten binnen 7 dag

Jisp
Westzaan
Assendelft
Warder"
Broek in Waterland
Edam (geref.)
Edam (luth.)
Westzaandam
Oostzaandam
Wormer

f

en na de geboorte*

1772/81

1782/91

1792/
1801

1802/11

Gehele
periode

83,0
87,8
96,6
•
.
.
.
93,3
94,3
89,1

80,5
85,6
96,2
•
«
•
•
92,8
95,4
84,6

70,4
79,0
91,3
•97,2
91,6°
98,2
96,6
81,2
83,7
84,8

44,1
21,0
69,1
79,6
76,2
87,5
82,5"
51,7
43,7
65,2

72,6
71,4
89,6
87,1
84,7
93,3
92,1
80,9
81,0
81,6

* Voor de bronverwijzing zie bijlage 5;
b
Het doopboek van WARDER staat toe de verdere ontwikkeling van de laatdoop tot 1828tevolgen.In de periode 1812-1827werd nog 57% binnen 7 dagen
na de geboorte gedoopt; in de periode 1822-1827 was ditnul procent;
•« 1793-1801;
" 1802-1809.

Uit deze tabel zijn enige voorlopige conclusies te trekken. In de
eerste plaats, dat de laatdoop bij de gereformeerden en luthersen
in het Noorderkwartier vóór 1800over het algemeen nog ongebruikelijk is (meestal minder dan 10%), maar na 1800 plotseling zeer
sterk en snel toeneemt. De invoering van de burgerlijke stand vindt
eerst na 1811 plaats en ishierop dus nog niet van invloed geweest.
De omvang van de laatdoop wordt voor zover het het Noorderkwartier betreft over het algemeen voor de achttiende eeuw te hoog
aangeslagen. Wel isin de laatste decennia van de achttiende eeuw
een langzame toename reeds merkbaar, maar het gaat daarbij nog
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omrelatiefkleineverschuivingenindedoopgewoonte.Vermoedelijk
is de laatdoop wel een verschijnsel geweest dat sociaal werd bepaald. Bij de Waalse kerk te Rotterdam (de leden van de Waalse
gemeente behoorden over het algemeen tot de beter gesitueerden)
waren de percentages van de binnen acht dagen gedoopten resp.
93,3%in 1700-1703, 82,8%in 1750-1759 en reeds 67,2%in 1775178422.Hetisbovendien nietonwaarschijnlijk datverschillen tussen
stad en platteland hebben bestaan en dat ook de gewoonten van
streek tot streek varieerden. In degereformeerde kerk te Rotterdam
werd in het eerste halfjaar van 1798 slechts 54,6% binnen acht
dagen na degeboorte gedoopt, maar zevenjaar eerder wasdit in de
overeenkomstige maanden nog 83,0% 2 3 . Een zo snelle verbreiding
van de laatdoop tussen 1791 en 1798rechtvaardigt het vermoeden
dat omstreeks 1780 het percentage van de laatdoop klein, waarschijnlijk minder dan 10%, is geweest. Opgemerkt moet ook worden, dat de onderlinge verschillen tussen de gewoonten niet altijd
onaanzienlijk zijn en waarschijnlijk vooral omstreeks 1800 niet
verwaarloosd mogen worden. Gezien de geringe omvang van de
laatdoop tussen 1770 en 1790 mag van de hypothese worden uitgegaan dat ook vóór die tijd de laatdoop de betrouwbaarheid van
het materiaal uit de doopboeken niet ernstig aantast, maar dat het
wel aanbeveling verdient tegen het einde van de achttiende eeuw
waar mogelijk deintensiteit van dezegewoonte van plaats tot plaats
vast te stellen. Wanneer immers 90%binnen zeven dagen werd gedoopt, dan mag worden verondersteld dat weinig pas geborenen
ongedoopt zullen zijn gestorven. In dit percentage komt m.i. tot
uiting dat aan de doop belang werd gehecht en men ernaar zal
hebben gestreefd het ongedoopt sterven te voorkomen.
Aanvullende gegevens uit de Beemster en Alkmaar bevestigen
dit. Terwille van een plaatselijke belasting moest in de Beemster24
ieder lijk worden aangegeven bij de koster van de gereformeerde
gemeente. Vanaf 1690 wordt de leeftijd bij het sterven vermeld en
vanaf ongeveer 1720 is er ook de rubriek 'ongedoopt (kraam)kindje'. Deaantallen alsoverleden aangegevenongedoopte (kraam)kinderen waren indenegentienjarige perioden tussen 1720en 1810
achtereenvolgens 3, 2, 9, 7, 10, 11, 19, 4 en 7. Het gezamenlijke
aantal gereformeerden en lutheranen was in 1809 1.76225. Er zijn
geen aanwijzingen dat dit getal in de achttiende eeuw grote wijzigingenheeft ondergaan. Hetgezamenlijke aantal geboorten uit deze
twee groepen moet derhalve 525 à 625 per tien jaar hebben bedragen (30 tot 35°/oo). Het percentage ongedoopt gestorvenen
schommelde dan tussen de 1à 3%.Te Alkmaar werd in de periode
1780/1794 in totaal aan 2.252 kinderen in de gereformeerde kerk
het doopsel toegediend26. In dezelfde periode werden 19 kinderen
74

begraven als 'ongedoopt' en nog eens 80 met de vermelding 'jonggeboren kind' 27 . Indien alleen de eerste 19 werkelijk ongedoopt
stierven, dan is dat minder dan 1 %. Zouden ook de Jonggeboren
kinderen' wel hebben geleefd, maar ongedoopt zijn gestorven, dan
zijn nog slechts 4%van de gereformeerde kinderen in Alkmaar ongedoopt gestorven.
Ad i. Dikwijls tekenden de pastoors in de doop- en begraafboeken28 aan uit welke plaats van hun statie de betrokkenen afkomstig waren. In de gevallen waarin dit niet is gebeurd, kan inderdaad alleen de ontwikkeling voor de gehele statie worden vastgesteld.
Deze uiteenzetting over de directe en indirecte gegevens, die ons
ter beschikking staan om de ontwikkeling van het absolute bevolkingsgetal in Holland en in het Noorderkwartier in het bijzonder te
bepalen, is er nog eens het bewijs van dat het onderzoek naar de
demografische verschijnselen in het pre-statistische tijdvak een bij
uitstek methodische studie is. Van iedere bron waarvan gebruik
wordt gemaakt, dient aangetoond te worden welke soort van gegevens er wel en niet aan mag worden onttrokken. Van iedere stap
die in het betoog gezet gaat worden, moet worden waar gemaakt,
dat hij geoorloofd is en in welke mate hij hypothetische elementen
bevat. Aangezien in deze studie veel materiaal wordt aangeboord,
dat tot nog toe buiten het historische onderzoek was gebleven, of
daarin niet werd verwerkt op een wijze zoals dat hierna zal gebeuren, ishet onvermijdelijk vooraf in te gaan op algemene vraagstukken van methodische aard, die ten nauwste verband houden
met het gebruikte materiaal. Specifieke, individuele moeilijkheden
zullen, wanneer dit nodig is,telkens ter plaatse aan de orde worden
gesteld. Uiteenzettingen van deze soort mogen de lezer en gebruiker van deze studie ervan doordringen, dat de betrouwbaarheid
van de pre-statistische gegevens betrekkelijk is en dat de resultaten
van het onderzoek in dat licht geïnterpreteerd moeten worden.
2.2. D E INFORMACIE VAN 151429
De oudste gegevens, waaruit het bevolkingsgetal van Holland
zich met grote mate van nauwkeurigheid laat reconstrueren, hebben wij te danken aan de in 1514 ingestelde 'informacie' naar de
welstand van de steden en dorpen aldaar. Uitvoeriger dan in de
twintigjaar oudere enqueste van 1494,waarin alleen naar het aantal haardsteden in iedere plaats werd geïnformeerd, werd in 1514
navraag gedaan zowel naar de haardsteden als naar de communicanten. Wij beschikken daardoor over twee gelijktijdige gegevens
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die onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen - de vragen
naar dehaardsteden ennaar decommunicanten werden aan andere
personen gesteld - en waarvan de betrouwbaarheid dus hoog aangeslagen mag worden wanneer zij elkaar bevestigen. Alvorens tot
interne toetsing kan worden overgegaan, moet eerst zijn uitgemaakt wat onder 'haardstede' en 'communicant' in 1514werd verstaan en welke interpretatiemoeilijkheden in de afzonderlijke opgaven schuilgaan.
2.2.1. Haardsteden

'Onder haertstede wordt in de verponding verstaan niet haard,
zoals er soms in één huis meerdere zijn, maar woning vandaar dat
men op enkele plaatsen voor haertstede, woenstede leest, b.v. bl
450' 30 . De grootste moeilijkheid voor een goede interpretatie is
daarmee tot een veel eenvoudiger teruggebracht. Schattingen van
het bevolkingsgetal op basis van het aantal haardsteden zijn immers minder betrouwbaar dan die op grond van het aantal huizen.
De goede reductiefactor voor de relatie personen/haardstede is
moeilijker te vinden dan die voor de verhouding personen/huis,
omdat in het eerste geval regionale verschillen in bouwtrant en
vooral welstandsfactoren een grotere rol kunnen spelen. Dat in de
informacie onder haardstede inderdaad huismoet worden verstaan
blijkt uit vele passages. Zo b.v.in Beverwijk: '... over de 204 haertsteden, daerof datter verbranden 82 van den besten huysen ,..' 3 1 .
Te Nek: '... hebben 31 haertsteden, ..., maer daer te voeren zijn 5
huysen afgebroecken'32. Te Alkmaar: '... hebben de burgermeesters doen tellen alle de huysen ...' 3 3 . En te Bakkum: '... 22 haertsteden, ..., ende daer es 1 huys afgebroecken, ende daer es een
boeyken ( = schamele woning) weder getymmert' 34 . Deze voorbeelden zijn nog met vele andere aan te vullen, waaruit blijkt dat
in deinformacie haardstede alseen synoniemvan huisgelezen moet
worden.
Een andere complicatie schuilt in deopgaven van ronde getallen.
Gelukkig zijn de opgaven in veel dorpen tot op het huis nauwkeuriger gedaan en in sommige gevallen is het aantalzelfs gespecificeerd
(Beverwijk, Monnikendam) of heeft men een aparte telling laten
houden (Alkmaar). Ook zijn de ronde getallen niet altijd te wantrouwen. Het totaal van 500 huizen te Monnikendam in 1508
doet betrouwbaarder aan, wanneer men weet dat dit de som is van
471 huizen binnen en 29 buiten de stad. Het minst nauwkeurig
zullen wel de cijfers zijn welke uitdrukkelijk als een benadering
staan aangegeven. In de informacie wordt er dan aan toegevoegd
'omtrent' en 'of daer omtrent'. In het Noorderkwartier zijn dit:
Wormer ( ± 250),Jisp ( ± 100), Middelie-Akswijk ( ± 100), Pur76

merland ( ± 100), Ilpendam ( ± 60), het eiland Marken ( ± 75) en
Egmond aan Zee ( ± 300).Juist dit laatste dorp laat echter zien
dat ook zo'n benaderende opgaaf niet ver naast het werkelijke aantal behoeft tezijn. Dieuit Egmond aan Zeeverklaren nl.dat er zijn
'omtrent 300 haertsteden, gheen 5 min of meer' 35 .
Als regel mag worden verondersteld, dat het opgegeven of geschatteaantal huizen nooittehoogis.Het doelwaarvoor degegevens
werden verzameld - het vaststellen van een nieuwe belastingomslag- maakt dat dit vrijwel uitgesloten is.Voor de opgaven van het
aantal communicanten door de pastoors is deze veronderstelling
minder aannemelijk. De pastoor kan uit prestigeoverwegingen onbewust zijn verlokt tot een te hoge schatting. Belangrijker nog isde
algemeen bekende eigenschap om hogere schattingen te doen naarmate het werkelijke getal inderdaad groter is, hetgeen bij de communicanten natuurlijk het geval was. In deze meestal tamelijk
kleine dorpsgemeenschappen was het bovendien niet moeilijk om
het aantal huizen eenvoudig en snel precies te tellen. Wanneer de
opgaven van haardsteden en communicanten onderling niet in
overeenstemming te brengen zijn, doet men er m.i. daarom goed
aan in het algemeen eengrotere waarde aan dehuizen- dan aan het
communicantencijfer toe te kennen. Uit het onderstaande staatje
blijkt dit ook wel.
TABEL 2.2. Eindcijfer van de vermelde aantallen" haardsteden en communicanten indeinformatie van 1514
cijfer eindigend op

haardsteden

communicanten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

2
3
2
1
4
4
1
3
2
22
44

—
—
1
43
44

totaal

* Dubbele opgaven b.v. 159 à 160 zijn tweemaal verwerkt, zowel onder 9
als onder 0.

2.2.2. Communicanten

Op de vraag wat onder 'communicant' moet worden verstaan,
ismoeilijker een definitief antwoord tegeven. Het probleem isvoor
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delaatstemaal uitvoerigbehandeld door Moiseninzijn boekisook
de literatuur, die voor dit onderwerp van belang is, bijeengebracht 36 . Een voor alle tijden en plaatsen geldende conclusie blijkt
echter niet te trekken. Het onderwerp hangt zonauw samen met de
religieuze praktijk, die vroeger van streek tot streek verschilde en
waarbij ook sociale verschillen een rol zullen hebben gespeeld, dat
het uitgesloten moet worden geacht hiervoor ooit een definitieve,
ongenuanceerde 'oplossing' te vinden. Het probleem wat onder een
communicant (of vanuit de historische demografie meestal een
niet-communicant) dient te worden verstaan, zal telkens opnieuw
moeten worden bezien. Desondanks is het mogelijk een minimumenmaximumleeftijdsgrens tebepalen en alteongerijmde meningen
te verwerpen.
Dekerkelijke auteurs van vôôr Trente zijn het er in het algemeen
over eens,dat er geen verplichting bestaat om voor het negende tot
tiende levensjaar tot de communietafel te naderen. Over het tijdstip waarop die verplichting langzamerhand wel ging bestaan,
isgeen algehele overeenstemming. De auteurs uit het Middellandse
Zeegebied noemen een leeftijd van twaalf jaar, de geschriften uit
Frankrijk en noordelijker streken meestal het veertiende 37 . Vrij
geïnterpreteerd komt dit voor onze streken neer op het volgende
algemene voorschrift: met zijn veertiende levensjaar gaat men in
ieder geval ter communie, maar voor wie dat wil is het toegestaan
vanaf zijn negende tot tiende levensjaar. Het ligt daarom voor de
hand om deze leeftijd gemiddeld op dertien à veertien jaar te stellen, tenzij er aanwijzingen zijn die hiermee strijdig zijn. Voor
Holland heb ikgeen gegevensover deleeftijd van de eerste communie kunnen vinden en daarom zal ik mij houden aan de algemene
regelvan dertien tot veertienjaar. Veel later kan het in ieder geval
niet zijn, wel eerder. Uit de bevolkingsontwikkeling tussen 1514 en
1622 zal nog blijken dat het het beste is het bevolkingsaantal van
1514 zo groot mogelijk te schatten, d.w.z. de communieleeftijd zo
laat mogelijk te stellen. Hiervoor pleit misschien nog een argument
dat aan de sfeer van de praktische geloofsbeleving is ontleend. De
eerste communiegang kan vroeger niet, zoals nu, aan een bepaalde
klas van de school zijn gekoppeld. Vermoedelijk wel aan het paasfeest, zoals thans de eerste communies van de kinderen dikwijls nog
in de eerste weken na Pasen gebeuren. Hoewel geen formeel voorschrift bestond, is het weinig aannemelijk dat de eerste communiegang op een willekeurige dag in een willekeurig levensjaar werd
gedaan. Het zou daarmee tot een bagatel verworden zijn, iets dat
gezien het wezen van deze daad zelfs in de late middeleeuwen onwaarschijnlijk lijkt. Zou daarom niet als hypothese mogen worden
gesteld, dat de eerste communie werd genuttigd wanneer men zijn
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kindertijd afsloot? M.a.w. dat men zijn kindertijd zowelin religieus
als maatschappelijk opzicht ongeveer gelijktijdig afsloot en dat de
eerste communiegang daar de symbolische uitdrukking van was38?
Het afsluiten van de kindertijd in maatschappelijk opzicht betekende niet anders dan dat men zijn kost ging verdienen. Voor het
overgrote gedeelte van de mannelijke bevolking in Noordholland
hield dit in dat men naar zeeging.Hetvoor deeerstemaal communiceren op de paasdag voor men voor het eerst uitvoer, is als religieuze praktijk zeer plausibel. Door de aard van dit zware en gevaarlijke werk kan dit niet veel eerder dan op dertien- à veertienjarige leeftijd zijn geweest. 'Communicant' zijn zou volgens deze
hypothese gelijk zijn aan 'ingeschakeld in het arbeidsproces' en de
vraag hiernaar is zinvol in het raam van de informacie, welke immers als grondslag moest dienen voor een vernieuwing van de
belastingomslag.
Naast het kwalitatieve aspect, dat betrekking heeft op de inhoud
van het begrip communicant, bestaat in de vakliteratuur hierover
ookhet probleemvan hetkwantitatieve aspect.Ditkomtnaar voren
in twee vragen: a. zijn de communicanten dejure of de facto opgegeven en b. wordt niet opgave gedaan van het totale aantal gedurendehetgehelejaar uitgereiktecommunies? Dezevragen roepen
voor de informacie van 1514m.i. een schijnprobleem op. Men mag
stellen, dat in een niet-verstedelijkt gebied als het Noorderkwartier
zoveel sociale dwang heeft bestaan (het aantal communicanten in
demeestedorpen bedroegslechtsenkelehonderden) dat het nauwelijks kan zijn voorgekomen, dat men zich aan de communieplicht
onttrok. De studies van de toonaangevende Franse godsdienstsocioloog Gabriel Le Bras over vergelijkbare situaties wijzen alle in
dierichting 39 . Ook uit praktischeoverwegingenmoet ervan worden
uitgegaan dat de aantallen communicanten de jure en de facto
samenvielen. Navraag hiernaar zou anders geen zin hebben gehad.
Bovendien doetgeen enkele pastoor zelfs ook maar een suggestie die
op het tegendeel wijst. Het onder b. gestelde is ook uitgesloten op
grond van de vergelijking van de aantallen communicanten en
huizen. Tenzij slechts eenmaal per jaar ieder ter communie ging.
In dat geval heeft het probleem zich echter vanzelf opgelost. Bij
een nauwkeurige lezing van de informacie blijkt herhaaldelijk dat
de geestelijken hun opgaven baseren op het aantal hosties dat met
Pasen werd uitgereikt. De vicecureyt en kapelaan uit Alkmaar verklaren, dat zij 'tgetal van den selven communicanten niet en souden
wel connen specificeren, alsoe de voors. vicecureyt maer een jaer
gedient enheeft, endetePaesschenwashij meestbesiehmitbiechten,
endede capllaen en heeft geen bewint gehadt, om dat oock seeckerlick te weten; niet min nae raeminge ...' 4 0 . En de pastoor van
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Monnikendam deelt mee: '... ende bij der sterfte intjaer 1508hadde hij bet dan 2.000 communicanten; ende by der sterfte verloer
hij wel 700 communicanten, ende nu te Paeschen en hadde hij
boven 1500 communicanten niet ...' 4 1 .
Een aparte complicatie isgelegen in het feit dat de parochiegrenzen niet overal samenvielen met die van de bannen. In dergelijke
gevallen leidt een vergelijking van de aantallen communicanten
(resp. inwoners) en haardsteden tot een foutieve uitkomst. In verschillende dorpen wordt vermeld dat deze toestand bestaat en
worden zelfs aantallen genoemd, zodat correcties konden worden
aangebracht. Dit is het geval te Nek (in Purmerend ter kerk),
Bakkum (in Egmond ter kerk), Wijk aan Duin (in Beverwijk ter
kerk), Katwoude (in Monnikendam ter kerk), Krommenie (in
Uitgeest ter kerk). Het is echter niet uitgesloten dat in enkele gevallen deze toestand niet in de informacie werd vermeld. Voor dit
onderzoek kan dit alleen van invloed zijn bij de reconstructie van
de lokale evolutie. Daarnaast moet het ook zijn voorgekomen, dat
sommigen niet naar hun eigen dorpskerk gingen, zodat zij daar niet
als communicanten werden vermeld, terwijl anderzijds hun huis
wel onder de haardsteden van het dorp staat opgegeven. De opgaven van de aantallen haardsteden en communicanten in de
dicht bij elkaar gelegen dorpen Purmerland en Ilpendam duiden
op dit verschijnsel.

Purmerland
Ilpendam
totaal

haardsteden

communicanten

aantal communicanten
per haardstede

± 100
± 60
± 160

±450
±200
±650

±4,5
±3,3
±4,0

Het lijkt onwaarschijnlijk dat in dezevlak bij elkaar gelegen dorpen zo'n groot verschil in de dichtheid per huis heeft bestaan. Het
ter kerk gaan te Purmerland van inwonersvan Ilpendam kan dereden van het verschil tussen deze cijfers zijn. Evenzo kan te Landsmeer worden verondersteld dat het hoge aantal communicanten
per huis ( ± 5,0) kan zijn veroorzaakt doordat mensen uit Buiksloot daar de kerk bezochten. Buiksloot is in de informacie niet
apart opgenomen, maar zal wel reeds hebben bestaan*2. Het ontbreken in de informacie kan het gevolg zijn van het feit dat de
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inwoners van Buiksloot 'kerkten' in het aangrenzende Landsmeer.
In dat geval is het aantal communicanten per huis te Schellingwoude (3,1) te laag. Buiksloot behoorde immers tot haarjurisdictie
enhet aantal huizen teBuiksloot zaldusbij datvan Schellingwoude
zijn ingesloten. Maar dit soort verklaringen van de anomalieën in
de cijfers naderen de speculatie zeer dicht, want deze kunnen evengoed berusten op foutieve opgaven van het aantal communicanten
en/of huizen. Beter ishet met deze gegevens niet al tever in finesses
tewillen gaan.
Veelbelangrijker ishetprobleem van deverhouding van het aantal communicanten tot de totale bevolking. De eerste stap tot de
oplossing van dit vraagstuk hebben wij gezet toen wij de leeftijd bij
de eerste communie op 13à 14jaar stelden. Het gaat er nu nog om
tot eenverantwoorde schatting van het bevolkingspercentage benedendieleeftijd tekomen.Over deleeftijdsopbouw vande Hollandse
bevolking inhet beginvan dezestiendeeeuwstaat echter geen enkel
gegeven ter beschikking dat houvast kan bieden. Wij zullen derhalve noodgedwongen moeten veronderstellen dat de leeftijdsopbouw over het gehele Noorderkwartier en grotere territoriale eenheden 43 bezien, niet heeft afgeweken van wat als normaal voor een
leeftijdsopbouw in het pre-statistische tijdvak moet worden beschouwd. Daarna kan nog worden nagegaan tot welke verschillen
inbevolkingsaantal deaannamevan afwijkende waardenzowelnaar
boven als naar beneden voert. In theorie staan twee wegen open,
waarlangs de 'normale' pre-statistische leeftijdsopbouw bij benadering kan worden vastgesteld en die het beste naast elkaar kunnen
worden gebruik. Allereerst kan langs deductieve weg worden gezocht naar een verantwoord bevolkingspercentage beneden de
dertien- à veertienjarige leeftijd door het vaststellen van de uiterst
denkbare mogelijkheden op grond van hedendaags materiaal. Vervolgens kan de uitkomst misschien langs inductieve weg nog nader
worden gepreciseerd door haar te toetsen aan historisch materiaal
dat hierover bekend is. De uiterst denkbare maximumwaarden
kunnen worden gevonden in een snel groeiende bevolking zoals de
z.g. ontwikkelingslanden die thans kennen. Aangenomen mag worden dat het percentage van de bevolking beneden de 13,5jaar in de
zestiende eeuw lager gelegen heeft dan het moderne percentage
in de ontwikkelingslanden. Dit laatste is immers reeds tot stand
gekomen mede onder invloed van de moderne geneeskunde en
betere hygiënische omstandigheden (b.v. DDT).Juist op het punt
van de zuigelingen- en kindersterfte geeft dit meestal de eerste
resultaten. Het ligt dus voor de hand dat de cijfers in de ontwikkelingslanden hoger liggen dan de pre-statistische Westeuropese cijfers omdat a. de kindersterfte reeds lager zal zijn geweest en b. dit
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noggeengevolgenzalhebbengehadvoorhetverouderenvan debevolking. Ook in de gemiddelde groeisnelheid in deze landen van
2,5 à 3 % per jaar sinds 1945 44 komt tot uiting dat zich hier een
proces voltrekt dat het zestiende-eeuwse Holland niet kan hebben
gekend. De minimumwaarden vinden wij in een aantal landen uit
West-, Centraal- en Zuid-Europa. Deze landen vertonen in de
leeftijdsopbouw van hun bevolking een situatie die vermoedelijk
nog minder overeenkomst met de zestiende-eeuwse Hollandse situatie vertoont dan de niet-westerse landen dat doen. Het verdient
daarom de voorkeur het percentage van het land in Europa met de
meestjeugdige leeftijdsopbouw als minimumwaarde aan te nemen.
In de onderstaande tabel staan de percentages aangegeven zoals
die werden gepubliceerd in het Demografie Yearbook, 1949-1950
van de United Nations 45 . Zij berusten op tellingen in verschillende
landen en op officiële schattingen van de leeftijdsopbouw op de
continenten. Bij het beschouwen van deze percentages mag niet
worden vergeten dat zij handelen over de leeftijdsgroep tot 15jaar.
Aangezien deleeftijdsgroep beneden de 13,5jaar moetworden vastgesteld, dienen de bovenstaande percentages met 2 tot 3% te worden verminderd om dejuiste cijfers te verkrijgen. Het aantal personen beneden de 13,5jaar in de ontwikkelingsgebieden in 1947
mag globaal op 37% van de totale bevolking worden gesteld. De
overeenkomstigeleeftijdsgroep inHolland in 1514zaldusvermoedelijk eenkleiner percentagehebben gevormd.Aan het andere uiterste
vormde deze leeftijdsgroep in Noordwest- en Centraal-Europa on-

TABEL 2.3. Het procentuele aandeel van de bevolking jonger dan 15jaar in
enigehedendaagse staten
geschatte aandeel 1947

%

tellingen

jaar

/o

Afrika
Latijns Amerika
Azië" (zonder Japan)
Japan
Noordwest- en CentraalEuropa
Zuid-Europa
Oost-Europa
Oceania

40
40
40
37

Venezuela
Malakka
Egypte
Ceylon
Japan
Canada
Nederland
Israël (joden)
Verenigde Staten
Nieuw-Zeeland
Italië
Australië
Tsjecho-Slowakije
Zweden
Frankrijk

1945
1947
1937
1946
1950
1950
1950
1949
1950
1949
1949
1947
1947
1948
1950

41,9
39,9
39,2
37,2
35,4
29,4
29,4
29,1
27,6
27,4
26,5
25,1
24,3
22,6
21,7
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24
30
34
28

geveer 22% van de totale bevolking. De leeftijdsopbouw in dit
deelvan de wereld ishistorisch gezien nogveel unieker dan die van
ontwikkelingslanden en moet nog verder verwijderd zijn van die in
Holland in 1514.Hetland met dejeugdigsteleeftijdsopbouw indeze
groepwasNederland waar het aandeelvan depersonen beneden de
13,5jaar in 1950 ongeveer 27% beliep. Het aandeel van de nietcommunicanten in de totale bevolking van Noordholland zal in
1514tussen de 27% en de 37%hebben gelegen. Aangenomen mag
worden dat debevolkingsopbouw van de ontwikkelingslanden meer
gelijkenis zal hebben vertoond met die van Holland in 1514dan de
bevolkingsopbouw van Nederland in 1950. Deze laatste is immers
het resultaat van een relatief hoog geboortecijfer, maar eveneens
van één van de allerlaagstesterftecijfers uit de menselijke geschiedenisin eenland met éénvan de hoogste cijfers voor de gemiddelde
levensduur. Het 'normale' percentage van de bevolkingjonger dan
13,5jaar zal ten tijde van de informacie dus wel meer dan 32%
bedragen hebben. Beschouwen wij nu eerst het historische materiaal vóór wij de reductiefactor definitief vaststellen.
Om verschillende redenen geeft dit materiaal minder houvast
dan men mocht hopen. Als belangrijkste oorzaken hiervan kunnen
worden genoemd: 1. het beperkte aantal vermeldingen in de historische literatuur van de leeftijdsopbouw van een bevolking (met
uitzondering van de Italiaanse steden); 2. de onbetrouwbaarheid
van de opgaven, gelet op de dikwijls zeer ver uiteenliggende uitkomsten; 3.dat de meeste gegevens van stedelijke aard zijn, terwijl
magwordenverondersteld dat deleeftijdsopbouw ophet platteland
afwijkt; 4.het gebruiken van een leeftijdsindeling die deze tellingen
voor onsdoel ongeschikt maken (b.v.opgaven van percentages van
de bevolking beneden 3, 7, 10 en 18jaar).
De cijfers over leeftijdsopbouw in de steden vóór 1800 zoals die
door Mols zijn bijeengebracht46, doen duidelijk uitkomen dat over
het algemeen het aandeel van de personen tot 13 à 14jaar in de
totale bevolking beneden de 30% zal hebben gelegen, hoewel zich
grote verschillen voordoen naar plaats en tijd. Als algemene conclusie uit het fragmentarische materiaal haalt Mols terecht naar
voren dat het aandeel derjeugdigen steeds kleiner wordt naarmate
de stad groter is. Een verschijnsel dat ook heden ten dage niet
vreemd aandoet. Een jeugdiger opbouw van het platteland ligt
voor de hand. Voor ons onderzoek verdient het daarom waarschijnlijk aanbeveling een differentiatie in te voeren tussen de drie
steden (Alkmaar, Edam, Monnikendam) en het platteland. De
waarde hiervan is betrekkelijk, maar vermoedelijk niet geheel
zonder zin. Want al betreft het zeer kleine plaatsjes, het istoch niet
uitgesloten dat zij juist door hun economische structuur een wat
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groter aandeel van de oudere leeftijdsgroepen in hun bevolking
hebben gekend. Te Edam b.v.vermeldt devicecureyt de aanwezigheid van vele ambachtslieden van buiten de stad i.v.m. de scheepsbouw ('ende dat hij dienu up 100of 150nae niet enzoudeweten te
ramen' 4 7 ). Door deze trek van volwassen arbeidskrachten naar de
stad zalhet aandeelvan dejeugdige personen inde totale bevolking
met enige procenten zijn gedaald.
In zijn studie over de Engelse bevolking in de middeleeuwen is
Russell erin geslaagd om voor acht perioden van vijfentwintig jaar
tafels van levensverwachting samen te stellen48. Hieruit volgt dat
het aandeel van de mannelijke personen tot 14jaar achtereenvolgens heeft belopen:
voor 1276
31%
1348-1375
42%
1276-1300
35%
1376-1400
41%
1301-1325
34%
1401-1425
35%
1326-1348
35%
1426-1450
33%
Wanneer het abnormaal hoge cijfer van de tweede helft der
veertiende eeuw (veroorzaakt door herstel van de gevolgen van de
zwarte dood) buiten beschouwing wordt gelaten, is een percentage
van ongeveer 34%voor de leeftijdsgroep beneden 14jaar normaal.
Het aandeel van de personen beneden de 13,5jaar zal in Engeland
tijdens de middeleeuwen normaliter ongeveer 3 3 % van de totale
bevolking hebben gevormd.
De Zweedse bevolking beneden de 15jaar isvolgens mejuffrouw
Thomas 49 in percentages van de bevolking geweest:
1750-1800
32,6%
1800-1850
33,2%
1860
33,5%
1900
32,5%
1930
24,8%
Het aandeel van de leeftijdsgroep beneden de 13,5jaar heeft in
Zweden in de achttiende en negentiende eeuw dus 30 à 30,5% van
de totale bevolking gevormd.
De bevolking van Nederland bestond bij de volkstellingen van
1830 en 1840 voor respectievelijk 33,2 en 32,1% uit 0-13 jarigen.
Bij de tellingen van 1849, 1859 en 1869 was het aandeel van de
leeftijdsklasse 0-14jaar achtereenvolgens 33,4%, 32,5%en 33,4%.
Op grond van de aantallen veertienjarigen (1849, 1859, 1869) en
veertien- plus vijftienjarigen (1830 en 1840) is het aandeel van de
bevolkingjonger dan 13,5jaar bij dezevijfvolkstellingen achtereenvolgens op 34,2%, 33,2%, 32,3%, 31,5% en 32,5% te stehen 50 .
In de gezamenlijke kwartieren van Kempenland, Maasland en
Peelland in de Meierij van 's-Hertogenbosch bedroeg het percentagevan de personen beneden de 16jaar 5 1 in dejaren:
84

1700
38,2%
1705
37,6%
1701
37,7%
1706
37,4%
1702
37,8%
1707
37,2%
1703
37,6%
1708
36,5%
1704
37,4%
1715
37,2%
Het percentage van de personen beneden de 13,5jaar mag men
in dezejaren in dit gebied op 32,5 à 33% van de totale bevolking
taxeren.
In Frankrijk vormde deleeftijdsgroep beneden de 15jaar volgens
de tabellen van Bourgeois-Pichat in 1776 33,3%van de totale bevolking 52 . De leeftijdsgroep beneden de 13,5 zal dan zeer dicht bij
de 30,5% hebben gelegen.
Deze vijf gegevens uit het proto- en pre-statistische tijdperk
suggereren eenleeftijdsopbouw waarbij het aandeelvan de leeftijdsgroep beneden de 13,5jaar tussen de 30% en 3 3 %van de totale
bevolking ligt. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de hogere
percentagesvan de Engelse enNoordbrabantse cijfers voor onsdoel
de voorkeur verdienen boven de Zweedse en Franse omdat in deze
laatste twee reeksen een waarschijnlijk ietsgrotere verstedelijking is
verdisconteerd. Aldus wijst het historische materiaal eenzelfde orde
van grootte aan als waartoe de deductieve redenering ons had gebracht: bij de ,normale' leeftijdsopbouw in een plattelandsgebied
in het pre-statistische tijdvak omvat de leeftijdsgroep beneden de
13,5 jaar meer dan 32% van de totale bevolking. Alvorens het
overeenkomstige percentage voor Holland in 1514definitief te kiezen, moet er nog rekening mee worden gehouden dat (het noorden
van) Holland in die periode ook vermoedelijk een tijd van (demografisch) herstel meemaakte na de langdurige onrust in het laatste
kwart van de vijftiende eeuw. De veronderstelling is daarom gewettigd dat zich in verzwakte vorm het verschijnsel heeft voorgedaan dat hiervóór in Engeland werd geconstateerd inde periode na
de zwarte dood. Degedachte aan eenrelatiefhooggeboortecijfer en
een relatief jonge leeftijdsopbouw is reëel. Gekozen werd daarom
een aandeel van de met-communicanten van ongeveer 34%, en wel
in dedriesteden Alkmaar, Edam, en Monnikendam 33%enop het
platteland 35% van de totale bevolking.
2.2.3. Vergelijkingvan deaantallenhaardsteden en communicanten

De gelijktijdige en onafhankelijk van elkaar verrichte opgaven
van de aantallen huizen en communicanten maken het mogelijk
interne kritiek op het materiaal toe te passen door deze twee gegevens onderling te toetsen. Onjuiste opgaven zullen bij de haardsteden over het algemeen tot uiting komen via te kleine aantallen,
bij decommunicanten in tegrote.Voor hetgehele Noorderkwartier
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bedroeg het gemiddelde aantal communicanten per huis 3,85 à
3,89 s3 . Bij het gebruik van de hierboven gekozen reductiefactoren
(65% en 67%) bedraagt het gemiddelde aantal inwoners per huis
voor het gehele Noorderkwartier 5,87 à 5,95. In de driesteden Alkmaar, Edam, en Monnikendam 54 beliep de gemiddelde bewoning
per huis 4,72 à 4,80 personen, op het platteland 6,40 à 6,46 personen. Een gemiddeld inwonertal van 4 tot 5 personen per huis is
voordesteden zeer normaal. Degemiddelde bewoning per huis kan
ophetplatteland hoger zijn dan indekleinestedendoor inwonende
meiden en knechten, een grotere kinderrijkdom en omdat het samenwonen van meerdere generaties daar waarschijnlijk frequenter
voorkwam dan in de stad. Een gemiddelde bevolkingsdichtheid op
het platteland van 6,40 à 6,46 personen per huis lijkt erg hoog.
Toch zijn er meerdere redenen om dit hoge gemiddelde niet te verwerpen. Allereerst hebben ook anderen voor andere streken van
ons land relatief zeer hoge cijfers voor de bewoningsdichtheid in
de zestiende eeuw geconstateerd (zie paragraaf 4.6). Om dit dichtheidscijfer te corrigeren zou men of het aantal huizen als veel te
laag opgegeven moeten beschouwen óf het aantal communicanten
als aanzienlijk te hoog (eventueel een combinatie van beide verschijnselen). Gelet op wat hiervóór is opgemerkt over de betrouwbaarheid van beide opgaven ligt het meer voor de hand het tweede
dan het eerste te veronderstellen. Gaat men er echter van uit, dat
de communicantencijfers inderdaad aanzienlijk te hoog zijn, dan
zou correctie daarvan tot een kleiner aantal inwoners in 1514
leiden. Ditzou totgevolghebben, dat deopzichzelfbijzonder grote
bevolkingstoename, die tussen 1514 en 1622 geconstateerd zal
worden, nóg aanzienlijk groter zou zijn geweest. Het lijkt raadzaam
daar niet te snel toe te besluiten. Het opvoeren van de aantallen
haardsteden (huizen) ligt, zeker gezien de fiscale aspecten, eerder
voor de hand. Dat op werkelijk grote schaal met dit gegeven isgefraudeerd lijkt evenwel onwaarschijnlijk. Zowel de enqueste als de
informatie wekken de indruk met verhoudingsgewijs grote zorgvuldigheid te zijn samengesteld. Bij de analyse van de gegevens,
die niet op de bevolking betrekking hebben, zal dit in verschillende
paragrafen telkens weer blijken. Het gegeven van de haardsteden
was nujuist het gemakkelijkste te controleren van al het gevraagde.
Systematische fraude ligt bij dit punt daarom het minst voor de
hand. Wanneer wij dit echter toch willen veronderstellen en het
aantal huizen in 1514 in opwaartse richting aanzienlijk zouden
corrigeren, dan ontstaat er een wel zeer grote afstand tussen de
aantallen huizen in 1494 en 1514. Daarmee ontstaan nieuwe problemen. Ook zouden dan de verschillen tussen de aantallen huizen
in 1514en 1561-1569veel kleiner worden en aldus een totaal ander
86

en minder waarschijnlijk verloop van de groeicurve tot gevolg hebben. Zeer belangrijk is het in dit verband, dat zelfs rond 1630 de
gemiddelde bewoningsdichtheid op grond van betrouwbare gegevens nog op 5,3 personen per huis gesteld moet worden (paragraaf 4.5). Het een bij het ander genomen pleit het meeste ervoor
de opgegeven aantallen haardsteden en communicaten in 1514
in het algemeen voor betrouwbaar te houden. Eventuele correcties - die dan speciaal op het platteland toegepast zouden
moeten worden aangezien de stedelijke opgaven zeer aanvaardbaar
voorkomen - zouden het bewoningsdichtheidcijfer slechts met
enkele tienden beïnvloeden.Voor deschattingen van het inwonertal
in 1514 zou de hypothese van onderregistratie van haardsteden in
het geheel geen konsekwenties hebben, omdat dit niet tot correctie
van het aantal communicanten aanleiding geeft.
De problemen liggen echter anders wanneer de cijfers per plaats
worden bekeken. De gemiddelden per huis in de steden en dorpen
staan in de tabellen 2.4 en 2.5 vermeld, met twee gemiddelden
in de plaatsen waar twee cijfers voor de communicanten werden
opgegeven.
TABEL 2.4. Het aantal personen per huis in 1514 in de drie steden van het
Noorderkwartier
Edam
Alkmaar
Monnikendam (1508)
Monnikendam (1514)

4,2 à 4,5
4,7
5,3
7,8

Het gemiddelde aantal bewoners per huis in de afzonderlijke
plaatsen varieert zeer sterk. In sommige gevallen is daar nog wel
een verklaring voor te vinden. Het cijfer voor Edam is laag, maar
deze stad had in het bijzonder te lijden gehad van de onrustige tijden na de dood van Karel de Stoute. In 1494gaf het op nog maar
450 haardsteden te tellen, waarvan 100 onbewoond stonden, terwijl daar in 1477 ongeveer 550 haardsteden zouden zijn geweest.
Mogelijk zat de stad in 1514 nog royaal in zijn woonruimte. De
cijfers van Alkmaar en van Monnikendam in 1508 zijn zeer aanvaardbaar. Het cijfer van 7,8 in Monnikendam in 1514 is het gevolg van de opeenhoping in de overgebleven woonruimte na de
grote brand. Het komt mij voor dat er geen andere verklaring dan
onjuiste opgaven bestaat voor de dorpen met een bewoningsdichtheid per huis boven de 7,0. Vermoedelijk zullen hier speciaal de
cijfers van de aantallen haardsteden onbetrouwbaar zijn. Het iswel
opvallend dat deze hoge coëfficiënten zich vooral rondom Pur87
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merend (8,5) groeperen.Naar het zuiden Purmerland (6,9),Landsmeer (7,7) en Broek in Waterland (8,4). Tegenover Pürmerend
aan de andere oever van de Beemster: Graft (12,8) en Noordschermer (10,2). Aan de overzijde van de Purmer: MiddelieAkswijk (7,7) en Kwadijk (12,8). Deze concentratie schijnt niets
andersdan eenspelingvan het toevaltezijn. Deopgavenvan de vijf
dorpen met een lager gemiddelde dan 5,0 personen per huis zijn
eveneensverdacht. Het kan bijna niet toevallig zijn dat onder deze
vijf dorpen juist de drie zijn waar de opgave van het aantal communicanten niet door de pastoor, maar door de dorpelingen zelf
werdgedaan: Zuiderwoude (4,0),Wijk aan Duin (4,2) enNek(4,5).
Hiervóór (par. 2.2) kwam reeds ter sprake dat het cijfer van Schellingwoude vermoedelijk te laag is, omdat daarin wèl de huizen
maar niét de communicanten van Buiksloot kunnen zijn verwerkt.
Wanneer de te hoge en de te lage gemiddelden van deze dorpen
buiten beschouwing worden gelaten, ligt het voor de hand als reductiefactoren voor de stedelijke bevolking 4,7 en voor het platteland 6,0 per huis te kiezen.
2.2.4. De totale bevolking in 1514
Op grond van de hypothesen en conclusies van dit kritische onderzoek van de informacie kan het totale bevolkingsgetal van het
Noorderkwartier in 1514 eenvoudig en snel worden geschat. Het
meest verantwoord is het de berekening driemaal uit te voeren, nl.
op basis van het aantal haardsteden, van het laagste aantal en van
het hoogste aantal opgegeven communicanten (b.v. Edam: 1.400 à
1.500 communicanten). In verband met de verschillen zoals die
hiervoor werden verondersteld tussen stad en platteland moeten
de berekeningen voor deze woonkernen apart worden verricht.

TABEL 2.6. De bevolking van het Noorderkwartier in 1514 op basis van het
aantal haardsteden
aantal haardsteden

reductiefactor

totaalaantal
personen

steden*
dorpenb

1.885
±4.182

4,7
6,0

8.860
25.092

totaal

±6.067

33.952

* Alkmaar,EdamenMonnikendam in 1508.
*Hetplusminus-tekenomdat inverschillende dorpende opgaven uitdrukkelijkbij benadering werden gedaan. Verdergenomen voor Uitgeest 160 (opgave
159 of 160), voor Kwadijk 36 (opgave 35 of 36), voor Schellingwoude 104
(opgave 103 of 104).
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TABEL 2.7. De bevolking van het Noorderkwartier in 1514 op basis van het
minimumaantal communicanten
communicanten
steden"
dorpen b

± 5.960
± 17.385

totaal

±23.345

percentage van
totale bevolking
67%
65%

totaalaantal
personen
8.896
26.746
35.742

* Van Monnikendam deopgavevoor 1508.
b
Onbekend zijn de aantallen communicanten teBakkumen te Zunderdorp.
Bij Bakkum staat vermeld dat zij in Egmond ter kerk gaan. Aangenomen is
dat zij bij het aantal communicanten aldaar zijn inbegrepen. Zunderdorp had
75 haardsteden. Het aantal communicanten is door mij ongeveer naar analogie
van de omliggende dorpen Ransdorp, Schellingwoude en Zuiderwoude op 265
gesteld, d.i. 5,2 personen per huis.

TABEL 2.8. De bevolking van het Noorderkwartier in 1514 op basis van het
maximumaantal communicanten
communicanten
steden"
dorpen*

± 6.060
± 17.570

totaal

±23.630

percentage van
de totale bevolking
67%
65%

totaalaantal
personen
9.045
27.031
36.076

" Van Monnikendam de opgavevoor 1508.
" Hierbij is verondersteld dat de communicanten van Bakkum niet bij de
opgaven van Egmond zijn inbegrepen. Hun aantal is op grond van de 22
haardsteden op90gesteld, d.i. 6,0personen per huis.Het aantal communicanten
te Zunderdorp isnu op 300gesteld, d.i. 5,9 personen per huis.

Zoals uit deze tabellen blijkt, geven de omrekeningen met zeer
verantwoorde reductiefactoren uitkomsten die slechts binnen een
betrekkelijk kleine marge van elkaar verschillen. Aan deze uitkomsten mag een hoge graad van betrouwbaarheid worden toegekend. De berekening op basis van het aantal haardsteden levert
eenbevolkingsaantal van bijna 34.000personen; dieop basisvan de
communicanten 35.500 à 36.000 personen. Dit verschil van ongeveer 5%isgering in het lichtvan devaagheid van de basisgegevens.
Uitgaande van deveronderstelling dat overhet algemeen het aantal
haardsteden aan de lage en het aantal communicanten aan de hoge
kant zullen zijn opgegeven, mag de totale bevolking, waarop deze
berekeningen betrekking hebben, op ongeveer 35.000 personen
worden getaxeerd.
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Er zijn echter nog drie groepen in de bevolking die niet bij de
bovenstaande berekeningen zijn betrokken:
1.de niet-christenen;
2. adellijke families met hun dienstpersoneelvoorzoverdieover een
eigen kapel beschikten;
3. de kloosterbevolking.
De eerste groep zou gevormd moeten zijn door de joden. Er is
geen enkele indicatie van hun aanwezigheid in deze periode. Zelfs
indien zij niet geheel zouden hebben ontbroken, is hun aantal zo
klein geweest dat zij niet van belang zijn voor het bepalen van het
totalebevolkingsgetal. Eenuitspraak overdeomvangvan de tweede
groep is moeilijker te doen, maar ook het aantal van de tot deze
categorie behorende personen is klein. Holland benoorden het IJ
isnooit eengebiedgeweestwaar de adel eenbelangrijke rol speelde.
Alskastelen met een eigen kapel worden genoemd: 1te Assendelft,
1te Egmond en 2te Heemskerk52. Dekloosterbevolking omvat een
veel groter aantal personen. Als kloosters, gasthuizen e.d. worden
genoemd: 4 te Beverwijk, 1te Heiloo, 8 te Alkmaar, 2 te Egmond,
3 te Edam, 2 te Purmerend en 2 te Monnikendam 56 . In totaal dus
23kloosters en gasthuizen. Het ismoeilijk zich een gefundeerd idee
te vormen over de omvang van deze instellingen. De abdij te
Egmond was groot, maar de andere waren vermoedelijk van een
kleiner formaat, sommige van een zeer kleine omvang. Ik veronderstel met een totale bevolking van 1.000 personen, d.i. 2,8%
van het totale inwonertal van het Noorderkwartier, voor deze 23
geestelijke en 4 adellijke vestigingen aan de hoge kant te hebben
geschat. Het totale aantal inwoners van het Noorderkwartier wordt
daarmee door mij op ongeveer 36.000 geschat.
Om enig inzicht te krijgen in de orde van grootte van dit aantal
kan het gerelateerd worden aan het bevolkingscijfer van Westfriesland met inbegrip van de eilanden Texel, Vlieland en Wieringen en aan het bevolkingsgetal van het gehele graafschap Holland. De omrekening van 28.717 communicanten in Westfriesland
geeft bij het gebruik van de hiervoor aangenomen reductiefactoren
(100/65 en 100/67) een totaal van 43.897 personen. Het aantal
haardsteden was 8.044, de dichtheid per huis derhalve 5,46 personen. Ook deze getallen lijken dus zeer betrouwbaar. Veronderstellen wij wederom dat de kloosterbevolking 2,8% van de totale
bevolking vormde, dan mag het totale aantal inwoners van Westfriesland in 1514 op ongeveer 45.000 personen worden geraamd.
Een verantwoorde schatting van het inwonertal van Holland in
1514isminder eenvoudig tedoen, omdat niet hetgehele graafschap
in de informacie is opgenomen. Buiten de schildtale vielen in 1514
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voornamelijk Voorne-Putten, Goeree en Overflakkee. Bij de hierna
te behandelen telling van 1622 werden deze eilanden wel geteld,
maar toen ontbraken weer andere delen van Holland zoals Asperen
en Heukelom, het Land van Heusden, de Langstraat en enkele
heerlijkheden ten zuiden van de Moerdijk, b.v. Hoge en Lage
Zwaluwe. Het land van Altena ontbrak in 1514 grotendeels en in
1622geheel. Omwille van de vergelijkbaarheid in de tijd veronderstel ikdat de gebieden dieresp.in 1514en 1622in het cijfermateriaal ontbreken, altijd ongeveer gelijk in inwoneraantal zijn geweest. Vermoedelijk benadert deze veronderstelling de waarheid
dicht. Bij de telling van 1795woonden in de dorpen, die ontbreken
in de telling van 1514, ongeveer 38.500personenen in de dorpen,
die ontbreken in de telling van 1622, ongeveer 34.500 personen.
De veronderstelling dat deze vrij dicht bij elkaar gelegen gebieden
ookin 1622en 1514ongeveer een even groot inwonertal hebben gehad, is niet onwaarschijnlijk. Wanneer hierna over de bevolking
van geheel Holland wordt gesproken, ontbreken dus enkele kleine
gedeelten daarvan, waarin bij de telling van 1795 ruim 5% van
de totale Hollandse bevolking woonde 57 . Om tot een met de telling
van 1622 te vergelijken getal te komen, mag - onder deze restrictie - dus het totale aantal communicanten dat in de informacie is
vermeld als basis worden gebruikt voor de berekening van het
totale aantal inwoners van Holland in 1514. Aangezien het totale
aantal communicanten in 1514 169.00058 beliep, telde de totale
bevolking van Holland, rekening houdende met het aandeel van
adel en geestelijkheid rond de 275.000 personen.
TABEL 2.9. De totale bevolking in 1514
absolute getallen

percentueel aandeel

Zuidholland
Noordholland

194.000
81.000

70,5%
29,5%

geheel Holland

275.000

100,0%

Noorderkwartier
Westfiïesland

36.000
45.000

44,4%
55,6%

Noordholland

81.000

100,0%

2.3. H E T HOOFDGELD VAN 1622 EN DE VOLKSTELLING VAN 1795

De behoefte van de Staten van Holland aan ruimere geldmiddelen na het verstrijken van het twaalfjarig bestand was de oorzaak
van de heffing van een hoofdgeld in 1622. Aan de volkstelling die
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daarmee gepaard ging, danken wij onze kennis van de grootte van
debevolkingvan Holland indatjaar. Deresultaten van deze telling
werden in 1940door Van Dillen gepubliceerd59, hoewel hij niet de
eerste wasdievan deze cijfers kennis droeg 60 . Het iszijn verdienste
als eerste de nauwkeurigheid van de telling hoog te hebben aangeslagen. Ter verdediging van deze mening voerde hij (allereerst)
aan, dat de telling zeer goed was georganiseerd. De indeling van
Holland in 23 kwartieren met aan het hoofd van elk kwartier een
vanwege de Staten aangestelde commissaris, die terzijde gestaan
doof leden van de plaatselijke magistraat met de zorg voor het ten
uitvoer brengen van detelling werd belast, duidt eropdat een meer
dan normale nauwkeurigheid werd betracht. De commissies van
commissaris en plaatselijke magistraatspersonen werden weer bijgestaan door wijkmeesters, dorpsschouten en ambachtsbewaarders.
Al deze personen stonden onder ede. Ook aan de aard van de heffing zou m.i. nog een argument kunnen worden ontleend voor de
betrouwbaarheid van de telling. Ontduiking van dit soort tellingen is altijd het gemakkelijkst in de lagere, anonieme volksklasse en
veel moeilijker voor de gezinnen, die tot een hogere sociale groep
behoren, omdat doorgaans hun anonimiteit t.o.v. wijkmeesters e.d.
minder groot is.Door de aard van de aanslag was er voor de lagere
volksklassen echter betrekkelijk weinig reden tot sabotage. De
heffing was progressief en wel zodanig dat de armsten niets en de
minvermogenden slechts weinig behoefden te betalen. Het bedrag
dat daardoor minder dan één gulden per hoofd werd opgebracht,
moest over de beter gesitueerden van dezelfde plaats worden omgeslagen. Ook dit systeem van aanslag zal tot een grotere nauwkeurigheid hebben bijgedragen.
Een tweede argument ontleende Van Dillen aan zijn vergelijking
van de totaaluitkomsten van de tellingen van 1622 en 1795. Deze
laatste telling geeft slechts een zo weinig groter bevolkingsgetal dat
men z.i. aan de uitkomst van 1622 wel zeer grote waarde moet toekennen tenzij a. in 1795 sterke ondertelling heeft plaatsgevonden,
waarop echter niets duidt, óf b. in 1622 sterk is overteld, hetgeen
onaanvaardbaar isomdat het eenfiscaletelling betrof en dus altijd
onderteld moet zijn. Men mag immers stellen - aldus Van Dillen dat een toename van de bevolking van Holland met 200.000 zielen
in bijna 175jaar zeker niet tegroot is 61 . Hierin vergisteVan Dillen
zich echter. De gedachte aan een dwingend verband tussen het
voortschrijden van de tijd en het groeien van de bevolking is onjuist. Het is zelfs vrijwel zeker dat in de tijd tussen 1622 en 1795
gedurende een bepaalde periode zelfs achteruitgang van de bevolking in Holland heeft plaatsgevonden. Het tweede argument van
Van Dillen heeft dus geen waarde.
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Toch ben ik desondanks van mening dat de telling van 1622 inderdaad in hoge mate betrouwbaar is. Deze mening baseer ik op
devergelijking van de huizentellingenvan 1628-1630uit het redres
van de verponding en de telling voor het hoofdgeld van 1622.
De resultaten van deze toetsing geven een bewoningsdichtheid per
huis welke zeer acceptabel is(hierna, par. 4.5). Detelling van 1622
mag - onder het normale voorbehoud dat alle cijfers uit de prestatistischeperiode aankleeft - worden gebruikt voor de bestudering
van de omvang en de getalsverhoudingen van de bevolking van
Holland in dat jaar.
TABEL 2.10. De totale bevolking in 1622
absolute getallen

procentueel aandeel

Zuidholland
Noordholland

482.018
189.657

71,8%
28,2%

geheel Holland

671.675

100,0%

Noorderkwartier
Westfriesland

79.757
109.900

42,1%
57,9%

Noordholland

189.657

100,0%

De telling van 179562 isde oudste volkstelling van geheel Nederland. Zij staat op de grens van het statistische en pre-statistische
tijdvak, omdat aan de ene kant vanaf ditjaar devolkstellingen met
steeds kortere tussenpozen elkaar gaan opvolgen (Franse tijd en
negentiende eeuw), terwijl aan de andere kant de toegepaste tellingstechniek nog geheel behoort tot het pre-statistische milieu en
de uitkomsten dan ook als zodanig moeten worden beoordeeld.
Decommissie, diein Holland wasbelast met de verwerking van de
binnengekomen cijfers, schrijft zelf: 'Onder deeze ... lysten en opgaaven der telling, bevonden zig verscheidene niet alleen onnaauwkeurige, onvolleedige, en duistere, maar ook (gelyk by ons
vermoed werd, en by nader onderzoek werkelyk gebleeken is)
verkeerde berigten. Het zy men zulks aan de vreemdheid van het
werk, de onervaarenis van eenigen, die 'er mede belast waren, ofte
wel aan het verzuim van hun gelykvormige modellen ter invulling
toe te zenden, te wyten hebbe;genoeg zy het, dat wy alle zodanige
lysten, en waar het nodig was, door nadere correspondentie met de
toezenders, gerectificeerd, of (gelyk gylieden het in uwen last zeer
eigenaartig uitdrukt) gedebrouilleerd hebben" ' 6 3 . Het is echter
duidelijk dat de commissie niet alle fouten kan hebben voorkomen
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en zij schrijft dan ook: 'En nu kunnen wy U Lieden met zeekerheid
berigten, dat, in deonderstelling dat detellingenalommejuist en naarbe-

horengeschiedzyn,het totaal getal der Zielen ofIngezeetenen deezer
Provincie beloopt 828.532' 64 . De uitkomsten van de telling van
1795zijn indeliteratuur ondanksdit voorbehoud van de commissie
zonder veel kritiek gebruikt 65 . Naar mijn mening is dit terecht.
De volgende argumenten kunnen voor dat standpunt naar voren
worden gebracht:
1.de telling vond plaats om tot een indeling van stemdistricten te
kunnen komen. Er waren dus geen fiscale redenen om te saboteren;
2. de uitkomsten van de telling sluiten goed aan bij de laterevolkstellingen uit de Franse tijd en de negentiende eeuw;
3. de vergelijking van het aantal inwoners en het aantal huizen in
het Noorderkwartier in 1795geeft uitkomsten dievertrouwen inboezemen in de nauwkeurigheid van de volkstelling.
Het totale bevolkingscijfer dat detellingvoorgeheel Holland gaf,
isvoor onsdoel niet zonder meer bruikbaar. Aangezien in 1622niet
de bevolkingscijfers van geheel Holland zijn overgeleverd, moeten
ook in de telling van 1795 correcties worden aangebracht vóór de
beide tellingen vergelijkbaar zijn 66 . Deplaatsen diewel voorkomen
op de lijst van 1795 maar niet op die van 1622 zijn: Urk-Emmeloord (890), het gebied rond Loosdrecht (2.498), de heerlijkheid
IJsselstein met Benschop (3.625), Vianen, Ameide, Tienhoven,
Meerkerk, Heikop, Boeikop, Lexmond, Achthoven en Lakerveld
(4.740), Leerdam, Schoonrewoerd, Acquoy, Asperen en Heukelom
(3.966), het gehele Land van Altena (6.850), behalve Heusden zelf
het gehele Land van Heusden (7.100), de Langstraat (7.157) en
verder nog Made, Drimmelen, Standhazen, Hoge en Lage Zwaluwe, Zevenbergen, Moerdijk, Willemstad en Dinteloord (8.416)67.
In deze gebieden tezamen woonden in 1795 dus 45.242 personen
(5,5% van de totale bevolking). Deze dienen van de 828.532 inwoners van Holland, welke de volkstelling opleverde, te worden
afgetrokken om de telling van 1795 vergelijkbaar te maken met
dievan 1622en 1514.In hetmet detellingvan 1622overeenkomstigeterritoir woonden in 1795dan 783.290personen. Dit territorium
komt tamelijk nauwkeurig overeen met het gezamenlijke gebied
van delatere provinciesNoord- en Zuidholland, omdat verschillende streken in Utrecht (Loosdrecht, IJsselstein) en Noordbrabant
(Langstraat en heerlijkheden ten zuiden van de Moerdijk) erbuiten vallen. Een herrekening van het bevolkingsgetal binnen de
hedendaagse grenzen van deze twee provincies in het jaar 1795
komt tot eentotaalvan 794.146personen 68 . Hetverschilvan 10.856
personen betekent een afwijking van 1,4%. Voor het verkrijgen
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van een globale indruk van de verdere bevolkingsontwikkeling in
de negentiende eeuw,kan daarom worden volstaan de hedendaagse
grenzen van de beide Hollanden aan te houden. Het reconstrueren
van deindelingvan 1622zou een te tijdrovende onderneming zijn.
Deonnauwkeurigheid van 1,4%bij het koppelen van beide reeksen
kan beter op de koop worden toe genomen.
De bevolking van Holland in 1795 op basis van de indeling van
1622 staat in de tabel 2.11 aangegeven.
TABEL 2.11. De totale bevolking in 1795
absolute getallen

procentueel aandeel

Zuidholland
Noordholland

655.560
127.730

83,8%
16,2%

geheel Holland

783.290

100,0%

65.734
61.996

51,5%
48,5%

127.730

100,0%

Noorderkwartier
Westfriesland
Noordholland

2.4. D E TELLINGEN UIT DE FRANSE TIJD EN DE NEGENTIENDE EEUW

De Franse tijd 69 biedt voor Noordholland een overvloed aan
materiaal met een kwantitatief karakter. Speciaal vanaf 1806 bevatten de archieven talloze opgaven over de meest uiteenlopende
onderwerpen. Deze overvloed steekt schril af tegen de relatieve
schaarste van de kwantitatieve gegevens uit de periode van vóór
1795. Ook in de negentiende eeuw, en zeker in de eerste helft daarvan, ishet materiaal schaarser dan men zou verwachten. De Franse
tijd is daarom nog niet het definitieve begin van een sterke statistische belangstelling van de zijde der overheid. Die ontwikkelde
zich eerste enige decennia later.
Dit materiaal uit de Franse tijd is tot nog toe te veel buiten de
aandacht van de historici gebleven70. In deze studie zal er meermalen gebruik van worden gemaakt. Dit verplicht echter ook, voor
zover dit mogelijk is, de stukken telkenmaal op hun betrouwbaarheid te evalueren. De centrale bestuursorganen hadden in deze
periode nl. zo'n statistische honger dat aan de plaatselijke besturen
zonder ophouden de meest uitvoerige en naar onderwerp uiteenlopende vraaglijsten werden toegezonden. Het is niet goed denkbaar dat al deze vragen werkelijk nauwgezet werden beantwoord.
Het cijfermateriaal van develetabellen (tableaux) diein de archieven berusten moet daarom onderling worden vergeleken en ook
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met de gegevens uit de tijd van de Republiek, indien die aanwezig
zijn. Van belang ishet niet alleen detotaalcijfers, maar de gegevens
per plaats te vergelijken. Inderdaad blijken dan voortdurend geheelonmogelijke opgaven onder het materiaal schuil tegaan. Het is
m.i. bepaald onjuist daaruit te concluderen dat de gegevens van
het Franse bewind in hun geheel onbetrouwbaar en dus onbruikbaar zijn.Voor de Fransetijd beschikken wij dikwijlsover meerdere
opgaven betreffende hetzelfde onderwerp binnen een betrekkelijk
korte periode. Interne bronnenkritiek is dus mogelijk. Uit de tijd
van de Republiek zijn demeesteopgavenveelspaarzamer enin tijd
veel verder uiteengelegen. De grotere betrouwbaarheid van dit
materiaal is dikwijls slechts schijn wegens de onmogelijkheid interne bronnenkritiek (onderlinge toetsing) toe te passen. Wat dit
laatste betreft verkeren wij voor de Franse tijd in een gunstiger
positie. Wel blijft voor deze periode het bezwaar bestaan dat de
plaatselijke besturenveelmeerdan tijdens deRepubliek overvraagd
zijn. Maar de interne bronnenkritiek maakt het dikwijls mogelijk
de ontsporingen te achterhalen. Tevens moet worden bedacht dat
ook tijdens de Republiek veel meer statistische arbeid is verzet
(men denke aan de inning van de belastingen vanaf 1750) dan aan
resultaten daarvan aan onsisovergeleverd. Het overvragen van de
lokale besturen in de Franse tijd moet ook in dit licht worden geinterpreteerd. Wie derhalve het kwantitatieve materiaal uit de
periode 1795-1815 buiten spel wil zetten, doet er goed aan dit ook
met veel opgaven van vóór 1795te doen. Daarmee ontkent men de
bruikbaarheid van al het kwantitatieve materiaal uit de prestatistische periode.
Over de volkstellingen uit de negentiende eeuw behoeft weinig
te worden gezegd. Strikt genomen vallen zij buiten het chronologischekadervan deze studie.Om drieredenen verdiende het echter
de voorkeur de grote lijnen door te trekken tot aan de twintigste
eeuw, waar dat zonder al te veel moeite mogelijk was:
1.om een volledige breuk tussen de resultaten van het historische
onderzoek en de hedendaagse ontwikkeling te vermijden. Het is
voor de beoefenaar van sociale wetenschappen, die zich wil oriënteren in het verleden van een gebied, te betreuren wanneer de
schakel tussen de eigentijdse verhoudingen en die in een wat verder
verwijderd verleden ontbreekt;
2. om het voor de toekomstige onderzoeker van het negentiendeeeuwseverleden van Noordholland gemakkelijker te maken aansluiting te vinden bij deze studie:
3. omdat de demografische ontwikkeling van de negentiende eeuw
zich ertoe leent om zich te laten vergelijken met die van de
zestiende eeuw.
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Uit de archieven van de Franse tijd werden vijf 'tableaux' verwerkt waaruit de bevolking te reconstrueren ofaf te lezen was. Het
betrof opgaven uit dejaren 180771, 180972, 1811 (tweemaal) 73 en
181274.Hieraan werd de tellingvan 1815,zoalsdie door Ramaer 75
is gepubliceerd, toegevoegd. Deze zes tellingen werden vergeleken
met die van 1795. Uit dit onderzoek kwam het volgende vast te
staan:
1.het aantal inwoners genoemd bij de gemeente-indeling van 21
okt. 1811 was geheel identiek met dat van de godsdiensttelling
van 1809, uitgezonderd in drie gevallen waar duidelijk van een
verschrijving sprake was.De bevolkingslijsten van 21okt. 1811waren dus niet bruikbaar als opgaven van het inwonertal op die
datum;
2. de reconstructie van de bevolking in 1807op grond van het desbetreffende tableaugafvoorbijna dehelft van hetaantal plaatsen
uitkomsten die ongeloofwaardig aandeden wanneer zij met die
van de andere jaren werden vergeleken76, hoewel het totaalcijfer
van het gehele Noorderkwartier op zichzelf niet ongeloofwaardig
was;
3. in de telling van 1812 staat Egmond aan Zee vermoedelijk met
een te groot bevolkingsgetal;
4. in de telling van 1815 hebben Egmond-Binnen, MonnikendamKatwoude, Krommenie, Wormer, Zaandam, Koogaan de Zaan,
Zaandijk en Westzaan lage bevolkingscijfers in verhouding tot de
opgaven van 1812 en 1809. Speciaal in de Zaanstreek ishet echter
niet onmogelijk dat de economische malaise vande tijd van de inlijving bij Frankrijk nog na 1812 een tamelijk abrupte daling van
het bevolkingsgetal heeft veroorzaakt.
De conclusie van dezevergelijking wasdat de bevolkingsopgaven
van 1809, maart 1811, 1812 en 1815 over het geheel genomen
betrouwbaar zijn en voor dit onderzoek kunnen worden gebruikt 77 .

TABEL 2.12. De totale bevolking, 1795-1815 (absolute aantallen)
1795

1809

1811

1812

1815

Zuidholland
Noordholland

666.416
127.730

•
•

•
•

•

626.828
121.740

geheel Holland

794.146

•

65.734
61.996

62.937
61.582

62.254
60.628

62.341
•

60.351
61.389

127.730

124.519

122.882

•

121.740

Noorderkwartier
Westfriesland
Noordholland
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748.568

TABEL 2.13. De totalebevolking, 1795-1815 (procentuele aandelen)
1795

1809

1811

Zuidholland
Noordholland

83,9
16,1

•

•
•

83,7
16,3

geheel Holland

100,0

•

100,0

Noorderkwartier
Westfriesland
Noordholland

1812

1815

51,5
48,5

50,5
49,5

50,7
49,3

49,6
50,4

100,0

100,0

100,0

100,0

De totale aantallen en de procentuele aandelen van de periode
1795-1815 staan hierboven in de tabellen2.12 en 2.13.Voor 1795
isdaarbij ditmaal de bevolking in het gezamenlijke territorium van
de latere provincies Noord- en Zuidholland genomen om de vergelijking met de negentiende-eeuwse cijfers mogelijk te maken (zie
hiervóór par. 2.3). Deze negentiende-eeuwse cijfers zullen in de
volgende paragraaf worden behandeld.
2.5. D E TOTALE BEVOLKING VAN 1514 TOT 1900

Op grond van de cijfers, die in de voorafgaande paragrafen
kritisch zijn bekeken, kan nu een eerste inzicht in de bevolkingsontwikkeling van Holland vanaf 1514 worden verkregen (tabel
2.14).Vooral op de grafische voorstelling (grafiek 2.1) komt duidelijk tot uiting dat deze zich voor het totaal van de Hollandse bevolking in drie langdurige perioden heeft voltrokken:
fase I 1514-1622 periode van grote bevolkingsvermeerdering;
fase II 1622-1815 periode van een uiterst langzame toename van
de bevolking met zelfs achteruitgang na 1795;
fase III 1815-1900 periode van grote bevolkingsvermeerdering.
Nogverrassender zijn deontwikkelingen wanneer Holland wordt
opgedeeld in de gebieden ten noorden en ten zuiden van het IJ en
deze apart worden bekeken. De ontwikkeling tijdens fase I en
fase III isin beide gebieden vrijwel identiek en dus ook in overeenstemming met de ontwikkeling van geheel Holland. De curve van
deHollandse bevolking tijdens fase II blijkt echter deresultante van
twee tegengestelde tendenties: een langzame toename van de bevolking in Holland bezuiden het IJ en een spectaculaire ontvolking
van het gebied ten noorden daarvan. De verdere onderverdeling
vanNoordholland in hetNoorderkwartier enWestfriesland laatzien
dat tussen deze twee gebieden welverschillen bestaan in de intensiteit van de ontwikkeling, maar dat de richting dezelfde is (grafiek
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2.2). In beide territoria neemt de bevolking in de zestiende en de
negentiende eeuw in ongeveer gelijke mate toe. De achteruitgang
in de periode 1622/1795 is het meest uitgesproken in Westfriesland
aanwezig. In het Noorderkwartier is deze ontwikkeling minder
pregnant, maar toch zeer duidelijk. Volgens de geografische en
chronologische opzet van deze studie over het Noorderkwartier
van de zestiende tot aan de negentiende eeuw worden wij dus geconfronteerd met twee problemen die voortdurend opnieuw naar
voren zullen komen, nl. 1. de sterke bevolkingstoename van de
zestiende en begin zeventiende eeuw en 2. de bevolkingsvermindering die daarna gaat optreden tot 1815. Een verklaring voor deze
ontwikkelingen kan alleen worden gevonden door hen in nauwe
samenhang met de economische ontwikkeling te beschouwen.
Daarbij magnietwordenvergetendat debevolkingstoename tijdens
de eerstefase een algemeen verschijnsel in Holland blijkt te zijn geweest, terwijl de bevolkingsvermindering van de tweede fase in de
meest duidelijke vorm in Westfriesland optrad. De ontwikkelingen
in het Noorderkwartier mogen daarom niet los van de ontwikkelingen elders worden gezien en de verklaring van deze verschijnselen zal niet alleen binnen de grenzen van het Noorderkwartier
kunnen worden gevonden.
Dat deze beide ontwikkelingen een verklaring behoeven, blijkt
vooral uit de intensiteit ervan. In de periode van 108jaren (15141622) groeit de totale bevolking van Holland van 275.000 tot bijna
672.000personen. Dit iseentoename metruim 144%.Een vergelijking met de ontwikkelingen in de negentiende eeuw maakt eerst
goed duidelijk wat dit wil zeggen. De bevolking van geheel Nederland nam in de periode 1795/1899 toe met 145,6%, die van de gezamenlijke provincies Holland met 166%.Van 1800 tot 1900 nam
debevolkingvan Engeland toemet 159%,vanDuitslandmet 145%,
van Italië met 81%, van de Habsburgse monarchie met 79%, van
Frankrijk met 4 4 % en van geheel Europa met 114% 78 . Alleen de
bevolkingenvan Engeland enHolland zelfnamen in de negentiende
eeuw sneller toe dan die van Holland in de zestiende eeuw. Weliswaar is de vergelijking met verschillende Europese landen uit de
negentiende eeuw onzuiver, omdat deze vermoedelijk een aanzienlijk vertrekoverschot hadden, terwijl Holland in de zestiende eeuw
ongetwijfeld een vestigingsoverschot kende (par. 4.3). Desondanks
is voor een dergelijke ontwikkeling de term 'bevolkingsexplosie'
niet misplaatst. Zeer duidelijk ishet ook dat de economische, maritieme en politieke expansie van Holland in de zestiende en zeventiende eeuwgepaard isgegaan met een even stormachtige vermeerdering van het bevolkingspotentieel, zonder welke het ontstaan
van onze 'gouden eeuw' niet goed te denken is.
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viel te constateren dat de ontwikken en bezuiden het IJ in grote lijnen
excijfers voor ieder van de drie fasen
omen, dat tot 1622 de ontwikkeling
land ongeveer even snelverliep (toe% ) . Het Noorderkwartier bleef daar
zo'n lange periode bezien isdit verenis. Interessanter isde vergelijking
isen I en III in deze tabel. De groei
van de bevolking in Noordholland blijkt in de zestiende eeuw zelfs
groter te zijn geweest dan in denegentiende (134,1 tegen 106,9%).
Dit geldt zowel voor Westfriesland (144,2 tegen 108,4%) alsvoor
het Noorderkwartier (101,5 tegen 96%).

TABEL 2.14. De totalebevolking, 1514-1899 (absolute getallen)
1514

1622

1795

1795

1809

1811

Noorderkwartier
Westfriesland

36.000
45.000

79.757
109.900

65.734
61.996

65.734
61.996

62.937
61.582

62.254
60.628

Noordholland

81.000

189.657

127.730

127.730

124.519

122.882

Noordholland
Zuidholland
(grensvóór 1795)
(grensnâ 1815)

81.000

189.657

127.730

127.730

194.000

482.018

655.560

geheel Holland
(grensvóór 1795)
(grens nâ 1815)
Nederland

275.000

671.675

•

•

1812
Noorderkwartier
Westfriesland

62.341

666.416

•

•

794.146
2.078.541

•
•

•
•

783.290

1815

1840

1869

1899

60.351
61.389

78.221
81.412

94.825
115.161

128.823
135.392

Noordholland

*

121.740

159.633

209.986

264.215

Noordholland
Zuidholland
(grensvóór 1795)
(grensnâ 1815)

•

121.740

159.633

209.986

264.215

•

626.828

809.721

1.055.654

1.848.364

•

• 748.568
2.177.768

969.354
2.859.859

1.265.640
3.579.529

2.112.579
5.103.979

geheel Holland
(grensvóór 1795)
(grensnâ 1815)
Nederland
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TABEL 2.15. De indexcijfers van de bevolkingsontwikkeling in drie fasen tussen
1514 en 1899
1514/1622
(1514 = 100)

1622/1795
(1622 = 100)

1795/1899
(1795 = 100)

Noorderkwartier
Westfriesland

221,5
244,2

82,4
56,4

196,0
218,4

Noordholland

234,1

67,3

206,9

Noordholland
Zuidholland

234,1
248,5

67,3
136,0

206,9
277,4

geheel Holland

244,2

116,6

266,0

Nederland

•

245,6

De bevolkingsachteruitgang in Noordholland tijdens de tweede
fase (1622/1815) isniet minder opzienbarend. Wel is het algemeen
bekend dat in die periode Hoorn, Enkhuizen en Medemblik tot
dodestedengeworden zijn. Het ligtvoordehand deze ontwikkeling
te koppelen aan een stagnatie of achteruitgang op demografisch
gebied. Maar uit degrafieken en de tabellen blijkt duidelijk dat het
om een veel omvangrijker en dieper liggend proces moet gaan.
Want terwijl de periode van 1622 tot 1795 (173jaar) in het gebied
bezuiden het IJ nog de geringe bevolkingsvermeerdering van 36%
heeft opgeleverd, heeft zich benoorden het IJ in die zelfde tijd een
achteruitgang in het bevolkingsaantal voorgedaan van bijna
190.000 naar bijna 128.000 personen. In de indexcijfers is dit een
teruggang van 100 naar 67,3. Voor iedere drie personen, die in
1622 benoorden het IJ woonachtig waren, werden er in 1795 nog
slechts twee geteld. Voor Westfriesland, waar deze teruggang het
grootst was, daalde het indexcijfer zelfs van 100 naar 56,4. De
bevolking werd bijna gehalveerd (ongeveer 110.000 in 1622, ongeveer 62.000 in 1795). Eerst omstreeks 1860 werd in Noordholland
het inwonertal van 1622 opnieuw bereikt. Deze ontwikkeling heeft
zich voltrokken in een periode van vrede. Tussen 1578 (satisfactie
van Amsterdam) en 1799 (de Engels-Russische inval bij Bergen) is
er in Noordholland niet gevochten. En, zoals wij nog zullen zien,
isdit gebied evenmin getroffen door epidemieën met buitengewone
sterfte. De oorzaak dient dan ook in de eerste plaats te worden gezocht in de economische toestand van dit gedeelte van Holland.
Chronologische malaise in bijna alle sectoren van het economische
leven hebben een bloeiend gewest doen wegzakken in armoede en
onbeduidendheid 79 . De analyse van deze kwalen zal ongetwijfeld
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een nieuw inzicht verschaffen in de economische geschiedenis van
Holland.
De relatieve achteruitgang en de toenemende numerieke onbeduidendheid van Noordholland blijkt uit de tabel 2.16ende grafiek
2.3. In 1514woonde nogbijna 30%van alleHollanders benoorden
het IJ; in 1900 slechts 12,5%. Tot 1622 werd het aandeel in de
totale bevolkingvan Holland nogredelijk op peilgehouden. Tussen
1622 en 1795daalde het echter van 28,2%naar 16,3%. In de negentiende eeuw handhaafde de bevolking zich aanvankelijk op dit
peil, maar ondanks een verdere bevolkingsgroei zakte het Noordhollandse aandeel na 1870tot 12,5%. Het meest geleidelijk voltrok
zich de relatieve achteruitgang in het Noorderkwartier (13,1%
naar 6,1%vangeheelHolland).Westfriesland handhaafde zijn aandeel in de zestiende eeuw en herstelde zich aanvankelijk tussen
1795 en 1870. Tussen 1622 en 1795, en opnieuw na 1870, is de
daling echter veel abrupter dan die van het Noorderkwartier. Dit
alleswijst erop, dat deintensiteit van de toe- en afname van de bevolking in Zuidholland, het Noorderkwartier en Westfriesland zelden identiek was. Inderdaad blijkt uit tabel 2.17 dat alleen
in de periode 1815/1840 de bevolkingsontwikkeling in deze drie
gebieden vrijwel gelijk liep.
In de vijf andere perioden wisselen de onderlinge posities voortdurend. De verschillen in groeisnelheid zijn vaak groter dan een
oppervlakkige blik op de grafieken doet vermoeden. Zo zijn de
indexcijfers voor deze drie gebieden in de periode 1514/1622 resp.
248,5, 244,2 en 221,5; in de jaren 1795/1815 resp. 99,0, 94,1 en
91,8 en in 1869/1899 zelfs 175,1, 135,9 en 117,6. De onderlinge

TABEL 2.17. De indexcijfers van de bevolkingsontwikkeling in zes perioden tussen 1514en 1899
1514/
1622
(1514
= 100)

1622/
1795
(1622
= 100)

1795/
1815
(1795
= 100)

1815/
1840
(1815
= 100)

1840/
1869
(1840
= 100)

1869/
1899
(1869
= 100)

Noorderkwartier
Westfriesland

221,5
244,2

82,4
56,4

91,8
99,0

129,6
132,6

121,2
141,5

135,9
117,6

Noordholland

234,1

67,3

95,3

131,1

131,5

125,8

Noordholland
Zuidholland

234,1
248,5

67,3
136,0

95,3
94,1

131,1
129,2

131,5
130,4

125,8
175,1

geheel Holland

244,2

116,6

94,3

129,5

130,6

166,9

104,8

131,3

125,2

142,6

Nederland
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volgorde per periode gerekend naar de snelste groei, resp. geringste
achteruitgang is:
1514/1622
1. Zuidholland
2. Westfriesland
3. Noorderkwartier

1622/1795
1. Zuidholland
2. Noorderkwartier
3. Westfriesland

1795/1815
1. Westfriesland
2. Zuidholland
3. Noorderkwartier

1815/1840
1. Westfriesland
2. Noorderkwartier
3. Zuidholland

1840/1869
1. Westfriesland
2. Zuidholland
3. Noorderkwartier

1869/1899
1. Zuidholland
2. Noorderkwartier
3. Westfriesland

Deze kennis van de bovengeschetste ontwikkeling van het absolute bevolkingsgetal in Holland tussen 1514 en 1795 is echter nog
niet meer dan een voorlopig inzicht. Wij kennen nu de stand van
zaken in driejaren: 1514, 1622 en 1795. Er mag niet zonder meer
worden verondersteld dat juist deze jaren toevallig de top en de
dalen van debevolkingscurve waren. In feite zijn het voorlopig niet
meer dan drie toevallige punten op een lijn waarvan het juiste
verloop nog niet bekend is. Lagen deze drie jaren dichter in tijd
bijeen, dan zou daarmee misschien kunnen worden volstaan. De
eerste fase - de opgang - isechter 108jaren lang en de tweede- de
stagnatie en daling - zelfs 173jaren. Hetisduidelijk dat deze perioden te lang en vooral chronologisch te willekeurig zijn, wanneer
wij de demografische en de economische ontwikkeling met elkaar
in verband willen brengen. Voor deze verbinding kan worden gelegd, zal onzekennisvan hetverloopvan de bevolkingscurve vooral
in chronologisch opzicht meer moeten worden verfijnd. Wanneer
heeft de bevolkingsgroei van de eerste fase zich ingezet? Voor of na
1514? In welke periode is de toename het meest intensief geweest?
Wanneer heeft decurvezijnabsolutehoogtepunt bereikt? Ishij lang
op dat niveau gebleven of is de omslag snel gekomen. Heeft de
daling tot 1795 onafgebroken aangehouden? Met wisselende intensiteit? Zijn er perioden van tussentijds herstel geweest? Kortom,
er zijn nog vele vragen te beantwoorden voor onze kennis over de
bevolkingsbeweging voldoende isom deze met de economische ontwikkeling in verband te kunnen brengen. Maar ook wanneer het
chronologische verloop nader is gepreciseerd, weten wij nog niet
op welke wijze de hiervoor geschetste spectaculaire ontwikkelingen
tot stand zijn gekomen. Daarmee stotenwij ophetzuiver technischdemografische aspectvan dit proces.Een bevolking neemt in aantal
toe door een geboorte- en/of vestigingsoverschot, en daalt in aantal
door een sterfte- en/of vertrekoverschot. Hoe hebben geboorte,
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sterfte, vestiging en vertrek het beeld van de Hollandse bevolking
in de onderscheidene perioden bepaald? Dat daarbij vele andere
vraagstukken alshuwelijksleeftijd, kindertal, kindersterfte, leeftijdsopbouw, ziekten, hygiëne etc. ter sprake kunnen komen, spreekt
vanzelf. Wanneer ook op deze vragen, zover het materiaal dat
toestaat, een antwoord is gegeven, moeten de oorzaken van deze
ontwikkelingen nog worden opgespoord. De vragen, welke beantwoord moeten worden, zijn dus tot drie rubrieken terug te voeren: wanneer, hoe en waarom. In het volgende, dat is het derde
hoofdstuk zal op de eerstevraag, dievan de chronologische precisering van de demografische evolutie, worden ingegaan. De vragen
van technisch demografische aard, dus op welkewijze de ontwikkeling zich heeft voltrokken, komen in het vierde hoofdstuk aan de
orde. Geboorte, sterfte, huwelijk en migratie worden daarin behandeld. De hoofdstukken vijf tot en met zeven proberen dan de
economische pendanten van de demografische verschuivingen bloot
te leggen. De verklaring, het waarom van de demografische ontwikkeling zal daarin voornamelijk door middel van een studie van
destructuur van deberoepsbevolking, deontwikkelingvande werkgelegenheid en de daarmee samenhangende conjunctuur in de
leidende bedrijfstakken opgespoord moeten worden.
Alvorens dit schema kan worden afgewerkt, zullen in het tweede
gedeelte van dit hoofdstuk nog twee vraagstukken aan de orde komen, die eerst besproken dienen te worden, voordat een goede
analyse van de problemen in de twee volgende hoofdstukken
mogehjk is. Het eerste vraagstuk is dat van de regionale en lokale
demografische evolutie. Tot nog toe is er reeds een indeling in
Noorderkwartier, Westfriesland en Zuidholland toegepast. De
demografische ontwikkeling in deze territoria verliep lang niet
altijd identiek. Het is duidelijk, dat deze wetenschap van groot
belang is voor het achterhalen van een meer verfijnde chronologische bepaling van het bevolkingsverloop. Achter een totaalcijfer
kunnen zeer uiteenlopende regionale ontwikkelingen verborgen
gaan. Voordat een chronologische verfijning kan worden aangebracht dient eerst te worden nagegaan ofer ook regionale en lokale
verschillen hebben bestaan. Ook die zullen zoveel mogelijk door de
tijd heen gevolgd en verklaard moeten worden. Differentiëring in
de tijd enin deruimte gaan hand in hand. Deparagrafen 2.6 en 2.7
leggen hiervoor de basis. Een tweede probleem, dat eerst bezien
moet worden is eveneens van differentiële aard. Het raakt daarbij
tevens het terrein van de bronnenkritiek en de interpretatieve
waarde van gegevens, die in de volgende hoofdstukken worden gebruikt. Voor een juist gebruik van gegevens van kerkelijke oorsprong (registers van dopen, enz.) voor demografische doeleinden
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ishet noodzakelijk zich eerst te beraden op de getalsmatige verhoudingen tussen de kerkelijke groeperingen en uit de verschillende
bronnen zoveel mogelijk te achterhalen over verschuivingen in de
onderlinge verhoudingen in de tijd. Met dat doel is paragraaf 2.8
ingelast. Voordat dan tenslotte in de hoofdstukken drie en vier de
demografische analyse wordt voortgezet, wordt in paragraaf 2.9
de grote lijn van demografische ontwikkelingen in Holland, voor
zover die in dit tweede hoofdstuk reeds werd vastgelegd, in een
nationaal perspectief geplaatst door hem te vergelijken met wat wij
daarover thans van andere streken van ons land weten.
2.6 D E URBANISATIE

Bij het vaststellen van de mate van verstedelijking doet zich onmiddellijk de moeilijkheid voor welke inhoud in historisch perspectief aan het begrip stad moet worden gegeven. Dit probleem
kan op verschillende manieren worden benaderd. Men kan iedere
lokale samenleving, die een bepaald aantal personen (b.v. 10.000)
overschrijdt, een stad noemen. Wanneer het onderzoek echter betrekking heeft op eenlangdurige tijdsperiode die wordt gekenmerkt
door het optreden van grote kwantitatieve verschuivingen, heeft
dit weinig zin. Op deze wijze kan een getalslimiet worden gesteld
waarbij het Noorderkwartier in 1514 geen enkele stad, in 1622
verschillende, maar in 1795 slechts weer een enkele stad telde.
Om dit te vermijden zou een glijdende getalsnorm moeten worden
ingevoerd, maar het is niet uit te maken waarop deze kan worden
gebaseerd. Als tweede mogelijkheid kan aan een lokale samenleving het predikaat 'stedelijk' worden verleend op grond van haar
structuur. Bij voorbeeld wanneer een bepaald percentage van de
beroepsbevolking werkzaam is in de dienstensector en/of in nijverheid en handel. Of ook in negatieve zin, wanneer minder dan
een bepaald percentage zijn bestaan vindt in de agrarische sector.
De moeilijkheid is echter dat wij meestal voor het verleden niet in
voldoende mate over deze gegevens beschikken. Tenslotte kan men
ook het begrip stad in formele, juridische zin hanteren. Een stad is
dan een administratieve eenheid van lokaal karakter, waaraan
stadsrechten zijn verleend; ofnog anders: een administratieve eenheid van lokaal karakter, die bepaalde rechten uitoefent (b.v. het
zitting hebben in de Staten van het gewest). Voor dit formele
criterium is in deze studie gekozen, hoewel ook hieraan grote bezwaren kleven. 's-Gravenhage is in deze zin geen stad. Om dit
bezwaar teondervangen werdvoor 's-Gravenhage een uitzondering
gemaakt. Onder de steden van Holland worden derhalve verstaan
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de achttien stemhebbende steden uit de tijd van de Republiek plus
's-Gravenhage. Voor het Noorderkwartier heeft dit ten gevolge
dat het industriegebied langs de Zaan niet als een stedelijke samenleving is opgevat, ondanks zijn niet-agrarische karakter. Evenmin
is Beverwijk tot de steden gerekend, hoewel het niet is uitgesloten
dat het inbepaalde perioden velestedelijke trekken heeft vertoond.
De zeven steden van Noordholland zijn Alkmaar, Edam, Monnikendam, Purmerend, Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Vanaf de
Franse tijd wordt het steeds onjuister om het juridische criterium
als uitgangspunt te nemen voor de definiëring van het begrip stad.
De urbnisatie na 1795 wordt daarom buiten beschouwing gelaten.
Uit tabel 2.18 is af te lezen dat de groei van de bevolking in de
zestiende en begin zeventiende eeuw tot een toenemende urbanisatie in Noordholland heeft geleid. Evenwel geenszins in een mate
die men bij een zosnelle toename van de totale bevolking zou hebben verwacht. In 1514 vormden de stadsbewoners 27,6% van de
totale bevolking, in 1622nog niet meer dan 33,5%.De gelijktijdige
snelle groei van het platteland heeft een toenemen van de urbanisatie in Noordholland verhinderd. Uit de absolute getallen blijkt
dit ook wel.In 1514en 1622woonden in de Noordhollandse steden
resp. 22.350 en 63.599 personen; op het platteland resp. 58.650
en 126.058 personen. Het Noorderkwartier kende van 1514 naar
1622 in het geheel geen relatieve toename van de stadsbevolking
(resp. 30,8% en 30,7%). Het grotere numerieke aandeel van de
Noordhollandse steden in 1622 werd geheel veroorzaakt door de
relatieve groei van de drie Westfriese steden (25,0% in 1514;
35,6% in 1622). Het achterwege blijven van een percentuele toename van de steden in het Noorderkwartier is enerzijds te verklaren door het feit dat hun groei minder groot was dan die van de
Westfriese steden, maar anderzijds ook doordat het platteland van
het Noorderkwartier iets sneller in bevolking toenam dan dat van
Westfriesland.
Van de bevolkingsvermindering tussen 1622 en 1795 waren het
in de eerste plaats de steden welke daar het meest door werden
getroffen. Hun gezamenlijke inwonertal liep terug van 63.599 naar
35.001 personen, terwijl de bevolking van het platteland relatief
minder in aantal terugviel (126.058 naar 92.729).De achteruitgang
in bevolkingsgetal op het platteland is echter groot genoeg om aan
te tonen, dat het een proces betrof dat Noordholland in zijn geheel
en niet alleen het stedelijke deel ervan raakte. Zowel in Westfriesland als in het Noorderkwartier was de achteruitgang in de steden
groter dan die ten plattelande. De geringe toename van de urbanisatie die zich tussen 1514 en 1622 had voorgedaan, werd daardoor
weer ongedaan gemaakt. In 1795 woonde in de steden 27,4% van
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TABEL 2.18. DeurbanisatieinNoordholland, 1514-1795
1514

1622

1795

4 steden"
platteland

(absolute getallen)
Noorderkwartier
11.100"
24.510
24.900
55.247

totaal

36.000

79.757

65.734

3 stedenc
platteland

11.250
33.750

Westfriesland
39.089
70.811

18.362
43.634

totaal

45.000

109.900

61.996

7 steden
platteland

22.350
58.650

totaal

81.000

4 steden
platteland
totaal
3 steden
platteland
totaal
7 steden
platteland
totaal

Noordholland
63.599
126.058
189.657

(procentuele aandelen)
Noorderkwartier
30,8
30,7
69,2
69,3

16.639
49.095

35.001
92.729
127.730

25,3
74,7

100,0

100,0

100,0

25,0
75,0

Westfriesland
35,6
64,4

29,6
70,4

100,0

100,0

100,0

27,6
72,4

Noordholland
33,5
66,5

27,4
72,6

100,0

100,0

100,0

a Alkmaar, Edam, Monnikendam, Purmerend. Kloosterbevolking (15 kloosters) op ± 600 personen geschat.
b) ^ 2 2 2 x 10.830+600 = ±11.100.
' 36.076
c Hoorn, Enkhuizen; Medemblik gesteldop 1.100 communicanten. Kloosterbevolking (14 kloosters) op ± 7 5 0 personen geschat.

detotalebevolking (in 151427,6% ) . In hetNoorderkwartier daalde
het relatieve inwonertal van de steden zelfs aanzienlijk beneden het
aandeel van 1514, nl. tot 25,3% 8 0 . De bevolkingsachteruitgang op
het platteland was in absolute cijfers op het Westfriese platteland
zeer groot (van 70.811naar 43.634 personen). In het Noorderkwar109

tier was dit veel geringer (van 55.247 naar 49.095 personen). Op
het eerste gezicht is de bevolkingsachteruitgang in het Noorderkwartier dus veel meer een louter stedelijke aangelegenheid dan in
Westfriesland. In de volgende paragraaf over de lokale ontwikkeling zal blijken dat dit voor een groot gedeelte op gezichtsbedrog
berust.
Hoe past hetverloopvan deurbanisering in Noordholland in het
beeld van geheel Holland? Daartoe zijn in tabel 2.19 de absolute
en relatieve aantallen van steden en platteland in Holland bijeengeplaatst 81 . Allereerst wordt daarin bevestigd hetgeen wij reeds
eerder wisten of vermoedden. Aan het eind van de middeleeuwen
wordt Holland gekenmerkt door een hoge graad van urbanisatie.
In 1514woonde 46,3%van de totale bevolking in steden. Dit percentage zal in die tijd vermoedelijk alleen in de Zuidelijke Nederlanden en in sommige gedeelten van Italië overtroffen zijn. In de
loop van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw is dit percentage verder toegenomen: 53,9% in 1622, 59,0% in 1795. Tot
en met de zestiende eeuw woonde nog de helft of meer van de bevolkingvan Holland op het platteland. Vanaf de zeventiende eeuw
woont de meerderheid in de stad. Zoals te verwachten was, concentreerde deurbanisatie zichvooralbezuiden het IJ. Daar woonde
in 1514reeds 54,1%van de bevolking binnen de steden, enin 1795
zelfs twee derde (65,2% ) . Wat dit betreft iser een duidelijk verschil
tussen het gebied benoorden en bezuiden het IJ. In het eerste gebied was 1.de urbanisatie veelgeringer, 2.zettede urbanisatie zich
na 1622 niet verder door, maar liep zelfs weer terug tot een peil
dat identiek was met de situatie van 1514. Bezuiden het IJ was
deze toestand en de ontwikkeling daarvan tegenovergesteld.
Veelvan watreedsin devorigeendezeparagraaf, duidelijk werd
over de ontwikkeling van de bevolking in Holland, blijkt nog weer
eensopeenanderewijzeuitdeabsolutegetallenoverdebevolkingsontwikkeling gesplitst naar desteden enhet platteland van Holland
in zijn twee grote gebieden (tabel 2.19). Duidelijker en met een
nieuw gezichtspunt blijkt dit uit tabel 2.20, die de indexcijfers van
deze ontwikkeling geeft en waarbij hetjaar 1622 op 100is gesteld,
omdat de cijfers uit ditjaar betrouwbaarder zijn dan dievan 1514.
Het groeitempo bezuiden en benoorden het IJ is in de eerste fase
(1514/1622) vrijwel even groot. De plattelandsbevolking groeit in
geheel Holland ongeveer met dezelfde intensiteit (van ongeveer 48
naar 100);de stadsbevolking ook (van 35naar 100). De verschillen
in ontwikkeling benoorden en bezuiden het IJ zowel in de steden
alsop het platteland treden eerst in de tweede fase op (1622/1795).
Reeds in par. 2.5. werd geconstateerd dat de geringe bevolkings110

TABEL 2.19.

De urbanisatie in Holland,

1514-1795

1514

1622

1795

7 steden
platteland

22.350
58.650

(absolute getallen)
Noordholland
63.599
126.058

35.001
92.729

totaal

81.000

189.657

127.730

12 steden
platteland

105.000
89.000

Zuidholland
298.588
183.430

427.098
228.462

totaal

194.000

482.018

655.560

19 steden
platteland

127.350
147.650

geheel Holland
362.187
309.488

462.099
321.191

totaal

275.000

7 steden
platteland
totaal
12 steden
platteland
totaal
19 steden
platteland
totaal

671.675

(procentuele aandelen)
Noordholland
27,6
33,5
72,4
66,5

783.290

27,4
72,6

100,0

100,0

100,0

54,1
45,9

Zuidholland
61,9
38,1

65,2
34,8

100,0

100,0

100,0

46,3
53,7

geheel Holland
53,9
46,1

59,0
41,0

100,0

100,0

100,0

groei van geheel Holland in deze fase (16 punten) een divergentie
maskeerde tussen degebieden benoorden het IJ (achteruitgang van
100 naar 67) en bezuiden het IJ (een groei van 100naar 136). Uit
detabel 2.20 blijkt nu dat het cijfer voorgeheelHolland in de tweede fase nóg een opmerkelijk verschil verborgen hield. In de periode
van 173 jaar tussen 1622 en 1795 bleef de totale bevolking van het
Hollandse platteland nagenoeg stabiel (100 naar 103,8). De bevolkingsvermeerdering, die in deze lange periode plaatsvond,
wasnagenoeguitsluitend urbaan vankarakter. In 1795woonden op
het totale Hollandse platteland slechts 11.703personen meer dan in
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TABEL 2.20. De indexcijfers van de bevolkingsontwikkeling in de steden en op
het platteland van Holland, 1514-1795 (1622 = 100)
1514

1622

1795

7 steden
platteland

35,2
46,5

Noordholland
100,0
100,0

55,0
73,6

totaal

42,7

100,0

67,3

12 steden
platteland

35,2
48,5

Zuidholland
100,0
100,0

143,0
124,5

totaal

40,2

100,0

136,0

19 steden
platteland

35,2
47,7

geheel Holland
100,0
100,0

127,6
103,8

totaal

40,9

100,0

116,6

1622. In de steden woonden in 1795 echter 99.912 personen meer
dan in 1622. Behalve een regionaal verschil in bevolkingsontwikkeling (benoorden en bezuiden het IJ) is er dus ook een verschil
tussen de ontwikkeling van de stad en van het platteland. De oorzaak van dit verschijnsel is duidelijk. De indexcijfers van de bevolkingsontwikkeling in Noordholland oefenen een veel grotere
invloed uit op het totaalcijfer van het platteland dan op dat van de
steden.Desondanksishet ernietminder opmerkelijk om,dat vrijwel
de gehele bevolkingsvermeerdering in deze tweede fase uiteindelijk
slechts resulteerde in een absolute en relatieve toename van de
stadsbevolking.
Ook hiermee ishet laatste woord nog niet gezegd. De ontwikkelingvan het bevolkingsaantal in de zeven steden van Noordholland
gaat bijna geheel in uniforme richting. Alle steden nemen sterk in
inwonertal af, behalve Purmerend 82 . In de ontwikkeling van de
twaalf steden bezuiden het IJ doen zich echter geheel divergerende
tendenties voor. Uit de vergelijking van het inwonertal van iedere
stad aldaar in 1622en 1795 (tabel 2.22) blijkt dat twee uiteenlopende richtingen in de ontwikkeling bestaan:
1.vier steden, die zeer sterk in bevolkingsgetal zijn toegenomen
(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Schiedam);
2. acht steden, die van zwak tot zeer sterk in bevolkingsgetal zijn
achteruitgegaan (Dordrecht, Den Briel, Schoonhoven, Gorinchem, Gouda, Delft, Leiden en Haarlem).
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De ontwikkeling van deze laatste groep is buitengewoon opzienbarend, wanneer men in het oog houdt dat vooral de grote steden
Haarlem, Leiden en Delft het meest in inwonertal zijn achteruitgegaan en dat de intensiteit van hun achteruitgang in geen enkel
opzicht voor die van de Noordhollandse steden onderdoet. Het is
zelfs veel verrassender, omdat het hier niet vrij kleine, nog nauw
met het platteland verbonden stadjes betreft, maar de drie steden
dievanouds tot de belangrijkste van Holland behoorden enin 1622
indenumeriekerangorde nogonmiddellijk opAmsterdam volgden.
In 1795was in deze situatie een grondige wijziging gekomen. Tussen deze twee data voltrok zich een wijziging in de volgorde van
grootheid van de bevolkingsconcentraties in de steden en ontstond
de toestand die tot heden voortduurt, waarin Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de drie grootste steden van Nederland zijn. Uit
de politiekegeschiedenis hadden wij dit reeds eerder kunnen weten.
In de zeventiende eeuw spelen Haarlem en Leiden nog een rol van
betekenis in de vergaderingen van de Staten van Holland. In de
achttiende eeuw zijn zij niet meer in staat een onafhankelijke politiek te verdedigen. Het is dan veel meer de positie van Rotterdam
die na Amsterdam nog enige betekenis heeft. Zoals uit tabel 2.21
blijkt, heeft zich tussen 1622 en 1795 een geweldige concentratie
van de stedelijke bevolking voorgedaan in de drie steden Amsterdam,Rotterdam enDen Haag,waarvanhetinwonertalruimschoots
verdubbelde. Daarnaast deelden bijna alle steden van Holland met
variërende intensiteit in de demografische malaise. Voor de verdere probleemstelling van dit onderzoek ishet buitengewoon belangrijk om vast te stellen dat de bevolkingsachteruitgang zich niet al-

TABEL 2.21. De indeling van de bevolkingsontwikkeling in de steden in drie
groepen
1622

1795

4 groeiende steden bezuiden het IJ*
8 overige steden bezuiden het IJ
7 steden benoorden het IJ

146.286
152.302
63.599

317.780
109.318
35.001

totaal 19 steden

362.187

462.099

4 groeiende steden bezuiden het IJ*
8 overige steden bezuiden het IJ
7 steden benoorden het IJ

(indexcijfers, 1622 = 100)
100,0
217,2
100,0
71,8
100,0
55,0

totaal 19 steden

100,0

127,6

a Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Schiedam
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TABEL 2.22. Het inwonertal en het indexcijfer van de bevolkingsontwikkeling
in de Hollandse steden, 1622-1795 (1622 = 100)
1622

1795

indexcijfer
(1622 = 100)

Dordrecht
Haarlem
Delft'
Leiden
Amsterdam
Gouda
Rotterdam
Gorinchem
Schiedam
Schoonhoven
DenBriel
Alkmaar
Hoorn
Enkhuizen
Edam
Monnikendam
Medemblik
Purmerend
Den Haag

18.270
39.455
22.769
44.745
104.932
14.627
19.532
5.913
5.997
2.891
3.632
12.417
14.139
20.967
5.547
3.990
3.983
2.556
15.825

18.014
21.227
16.779
30.955
217.024
11.715
53.212
4.969
9.111
2.489
3.170
8.373
9.551
6.803
3.709
2.058
2.008
2.499
38.433

98,6
53,8
73,7
69,2
206,8
80,1
272.4
84,0
151,9
86,1
87,3
67,4
67,6
32,4
66,9
51,6
50,4
97,8
242,9

totaal

362.187

462.099

127,6

a Inclusief Delfshaven en de poorterij in Overschie.

leen heeft voorgedaan benoorden het IJ, maar dat ook de meeste
steden bezuiden het IJ tussen 1622 en 1795 (aanzienlijk) in inwonertal zijn achteruitgegaan. Dit wijst erop dat wij in Noordholland niet voor de verklaring van een regionaal probleem staan,
maar dat het een algemeen Hollands probleem betreft.
Wanneer wij het voorafgaande in enkele grote lijnen samenvatten, komen wij tot de volgende punten (zie ook grafiek 2.4):
1514-1622:
1. in geheel Holland een sterke toename van de bevolking;
2. de intensiteit bezuiden en benoorden het IJ is ongeveer gelijk;
3. het inwonertal van de steden groeit iets sneller dan dat van het
platteland;
1622-1795:
1. een betrekkelijk geringe bevolkingstoename van het totale gewest;
2. de bevolking van Noordholland neemt sterk in aantal af;
3. over het gehele gewest bezien ishet platteland numeriek stabiel.
De bevolkingsvermindering op het platteland van Noordholland
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wordt gecompenseerd door een lichte toename van de bevolking
op het platteland bezuiden het IJ;
4. de bevolkingsvermeerdering isurbaan van karakter;
5. de steden zijn in drie groepen te splitsen:
a. een grote concentratie van de bevolking in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag;
b. een bevolkingsvermindering in bijna alle andere steden bezuiden het IJ;
c. een nogveelintensievere bevolkingsvermindering in de meeste
steden benoorden het IJ.
2.7. D E LOKALE DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGG

De ontwikkeling van het absolute bevolkingsgetal varieert soms
vrij sterk in dorpen die betrekkelijk dicht bij elkaar gelegen zijn.
Er heerst echter geen chaos en willekeur, wanneer het Noorderkwartier in enkele kleinere geografische eenheden wordt ontbonden
(de steden, Duinkavel, Zeevang, Waterland, Schermereiland, de
Zaanstreek en twee droogmakerijen). De ontwikkeling van deze
gebieden loopt soms nogal uiteen. In tabel 2.23 zijn de indices van
de bevolkingsvermeerdering per streek voor vijf en per plaats voor
vierperioden berekend. Hetisraadzaam deontwikkelinggedurende
de eerste periode (1514/1622) niet per plaats te specificeren, gezien
de aard van de gegevens uit 1514. Wanneer de dorpen in 1514 tot
gebieden worden samengevoegd, bestaat er m.i. minder bezwaar
tegen de vergelijking met de toestand van 1622, zodat de bevolkingstoename van de zestiende eeuw wel per streek kan worden bekeken. Het valt daarbij op dat het Duinkavel het minst in de grote
groei van de zestiende en begin zeventiende eeuw heeft gedeeld
(143,1). Deze wat hoger gelegen dorpen zijn van oudsher attractiever geweest voor vestiging omdat hun ligging veiliger en de bodem wat vruchtbaarder was. De middeleeuwse exploratie van het
Noordhollandse veengebied isvoornamelijk vanuit deze dorpen tot
stand gebracht 83 . Deze streek wasdaardoor in 1514relatief dichter
bevolkt dan de andere en bood toen reeds minder mogelijkheden
voor intensievere bewoning. Ook de toename in Waterland (156,2)
endeZeevang (174,2) bleefnogaanzienlijk achter bij het gemiddeldevoorhetNoorderkwartier,NoordhollandengeheelHolland indeze periode (221,5 à 244,2). Ook deze twee streken waren in 1514
reeds lang volledig geëxploreerd. De bevolking daar vond haar
bestaansmiddelen in veeteelt, visserij en vooral scheepvaart. Een
vorm van nijverheid bestond niet of nauwelijks. De mogelijkheden
van bestaan blevendaardoor beperkt.Vooral toenookandere delen
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van het Noordhollandse platteland voor hun bevolkingsoverschot
een uitweg zochten in de zeevaart en daardoor het laat-middeleeuwse monopolie op dit gebied van Waterland en Zeevang verbraken, bestond daar geen economische basismeer voor een verdere
sterke bevolkingstoename. Vermoedelijk is dit op het eind van de
zestiende eeuw een gebied geweest, dat zijn geboorteoverschot grotendeels zag verdwijnen door een vertrekoverschot naar de steden
en andere streken van Noordholland. Vooral van Amsterdam mag
worden verondersteld dat het vele Waterlanders blijvend heeft aangetrokken.
De groei van het Noorderkwartier in de eerste periode (1514/
1622)vindenwijdusniethet meestuitgesproken inhetoosten en het
westen, maar in een middenstrook (Zaanstreek en Schermereiland)
en de steden. De groei van de steden (223,5) was niet exceptioneel
in vergelijking met die van de steden in Westfriesland en bezuiden
het IJ. De steden van het Noorderkwartier bleven daar zelfs iets bij
ten achter (zie hiervóór par. 2.6). De bevolkingsvermeerdering in
de Zaanstreek en op het Schermereiland heeft in deze periode een
geweldige omvang. Op het Schermereiland greep eenruime vervijfvoudiging (520,5) en in de Zaanstreek bijna een verdrievoudiging
(284,5) plaats. In 1514 woonden in deze twee streken ongeveer
8.700 personen, in 1622 28.660. Een verklaring voor de fabuleuze
toename op het Schermereiland moet allereerst worden gezocht
in de veel grotere veiligheid die er ontstond nadat het binnenwater
in de tweede helft van dezestiende eeuw definitief van het zeewater
werd afgesloten. Voordien werden vooral op en bij het Schermereiland verliezen en een gevaarlijke toestand ten gevolge van het
wegslaan van grond gemeld8*. Deleefbaarheid van het eiland werd
na de scheiding van zee- en binnenwater, en nog later door de
droogmakerijen, aanzienlijk verhoogd. Zoals wij nog zullen zien,
heeft vooral de scheepvaart zich daar na 1580 sterk ontwikkeld85.
Het allerbelangrijkste is echter wel dat het Schermereiland geografisch een verlengstuk van de Zaanstreek isen dat het werd meegetrokken in de economische ontwikkeling die in de Zaanstreek
plaatsvond. In hoeverre de bevolkingsdruk hier oorzaak of gevolg
van was, kan uit het schaarse bronnenmateriaal niet definitief worden opgemaakt, al zal het in het volgende hoofdstuk bij de behandeling van de aantallen huizen in de zestiende eeuw blijken dat de
bevolkingsvermeerdering in ieder geval gedeeltelijk aan de industriële ontwikkeling is voorafgegaan. Het is echter vrijwel zeker
dat de Zaanstreek en het Schermereiland het bevolkingsoverschot
van elders op het Noordhollandse platteland naar zich toegetrokken hebben, toen de industriële ontwikkeling eenmaal op gang was.
De bevolkingsvermeerdering kan immers moeilijk uit een natuur116

lijke aanwas worden verklaard. Anders dan het Schermereiland
was de Zaanstreek in 1514reeds een relatief dicht bewoond gebied
met grote dorpen (ruim 7.000 bewoners). Vermoedelijk was de
bevolking omstreeks het midden van de eeuw reeds aanzienlijk
in aantal toegenomen. Ook hier is de bevolkingstoename niet eerst
na de industrialisatie ontstaan.
De bevolkingsvermindering tijdens de tweede periode (1622/
1795)heeft zich- zoalsuit tabel 2.23engrafiek 2.5duidelijk blijkt in alle zes hiervoor genoemde geografische onderverdelingen voorgedaan met één zeer belangrijke uitzondering: de Zaanstreek. Uit
tabel 2.23 blijkt dat de achteruitgang in bevolking op het platteland in het Noorderkwartier over het algemeen niet geringer isgeweest dan op het Westfriese platteland met deze ene belangrijke
uitzondering. In par. 2.6 werd hierop reeds vooruitgelopen door op
te merken dat de betrekkelijk geringe bevolkingsvermindering op
het platteland van het Noorderkwartier, zoalsdezein tabel 2.18en
grafiek 2.4 tot uiting kwam, grotendeels op gezichtsbedrog berustte.
Uit de bestudering van de lokale ontwikkeling kan worden afgeleid
dat de bevolking van het Noorderkwartier in de periode 1622/1795
bijna even sterk in aantal is achteruitgegaan als die van Westfriesland, met uitzondering van de Zaanstreek waar de bevolking in een
aantal dorpen toenam. Voor de analyse en de verklaring van de
1622/1795 (1622 = 100)
vier steden
platteland (excl. Zaanstreek)
Zaanstreek
totaal Noorderkwartier

67,9
68,7
125,0
82,4

demografische en economische ontwikkelingen in het Noorderkwartier in de volgende hoofdstukken is deze tegengestelde trend
tussen enkele Zaandorpen en de rest van het Noorderkwartier van
het allergrootste belang.
Buiten de drie bannen aan de Zaan die in bevolking toenamen
(Oostzanen, Westzanen enKrommenie),wasdedalingin de andere
streken van het Noorderkwartier niet overal even gelijkmatig. Het
sterkst daalde het inwonertal van de Zeevang (tot 2 / 5 ) en van het
Schermereiland (tot lj2). Daarop volgden de steden en het Duinkavel (tot 2 / 3 ), terwijl in Waterland, waar het aantal personen
terugliep tot ruim 72%van 1622,dedalingrelatiefhetgeringstwas.
Uit deze cijfers blijkt reeds, dat de achteruitgang van dit gebied
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niet alleen in het verval van de scheepvaart mag worden gezocht.
In dat geval zou de achteruitgang van Waterland niet het geringst
zijn geweest. Het is opvallend dat de dorpen van het Duinkavel,
waarbij erverschillende zijn waarvan de bevolking zich nooit op de
scheepvaart heeft toegelegd maar in de landbouw haar bestaan
vond (b.v. Heiloo, Egmond-Binnen, Limmen), eveneens zwaar van
de ontvolking te lijden hebben gehad. De grote vermindering van
het aantal personen op het Schermereiland (nog zelfs enigszins
verhuld in de cijfers doordat in 1795 een groot gedeelte van de
Schermermeer tot de bannen van Graft, Grootschermer en Schermerhorn behoorde) isevenmin uitsluitend hetgevolgvan het verval
van scheepvaart en visserij.Hetzelfde geldt voor Uitgeest, de Zaandorpen Wormer, Jisp en tot op zekere hoogte Assendelft. Tussen
1622 en 1795 heeft zich een contractie van de industrie naar de
dorpen langsde Zaan voorgedaan, waardoor in eenkringvan daaromheen gelegen, a.h.w. marginale dorpen de aanzet tot een industriële ontwikkeling werd gesmoord. Het mag niet worden ontkend dat het vaak industrieën betreft, die als toeleveringsbedrijven
met scheepvaart en visserij waren verbonden, zodat toch van een
verband met de achteruitgang van de scheepvaart kan worden gesproken. Wanneer men het totale verval in de dorpen waar men
leefde van de scheepvaart, visserij, industrie en landbouw overziet,
ontstaat het vermoeden dat deze totale achteruitgang dieper liggende oorzaken had, die voortvloeiden uit de structuur van het
economische leven in Holland. In de volgende hoofdstukken zal
hierop nog ruimschoots worden ingegaan.
In de Franse tijd (1795/1815) was de achteruitgang van het bevolkingsgetal een vrij algemeen verschijnsel. Het verbaast niet om
tezien dat de achteruitgang het minst wasofzelfs niet bestond in de
typisch agrarische streken, en veel geprononceerder in de Zaanstreek en Waterland. Ook de steden gingen tamelijk snel in bevolking achteruit, behalve Purmerend. Deze stad nam trouwens vanaf
de zeventiende tot aan het midden van de negentiende eeuw een
relatief gunstige positie in met betrekking tot zijn demografische
ontwikkeling. Zij had dit ongetwijfeld te danken aan haar functie
van markt- en verzorgingscentrum door haar ligging tussen de drie
grote droogmakerijen: Beemster, Wijde Wormer en Purmer.
Over de negentiende-eeuwse ontwikkeling kunnen wij kort zijn.
De intensiteit van de ontwikkeling loopt in de periode 1815/1869
overal vrijwel gelijk met één opmerkelijke uitzondering. De dorpen
op het Duinkavel groeien in deze periode aanzienlijk sneller. In de
laatste dertigjaren van deze eeuw is er weer een grotere diversiteit
in de ontwikkeling van het bevolkingsgetal. De sterkste toename
heeft weer het Duinkavel, op enige afstand gevolgd door de Zaan120

streek. Een betrekkelijk geringe bevolkingsgroei hebben de twee
droogmakerijen, de Zeevang en Waterland. Op het Schermereiland
doet zich zelfs een sterke bevolkingsachteruitgang voor. Het valt
buiten hetkader van dit onderzoek deoorzaken van deze ontwikkeling op te sporen.
Op de kaarten 2.1 t/m 2.4 is de ontwikkeling per plaats tijdens
de vier laatste perioden ingetekend. Van de eerste periode (1514/
1622) werd hiervóór reeds opgemerkt, dat het Noorderkwartier
toen wat zijn demografische ontwikkeling betreft teverdelen was in
een strook, die in het midden van zuid naar noord liep en waarin
de bevolkingstoename sneller verliep dan in de streken, die ten
oosten en westen daarvan lagen. Tijdens de perioden 1622/1795 en
1795/1815is er eerder sprake van een tegenstelling tussen noord en
zuid. Tijdens de perioden 1815/1869 en 1869/1899 ligt de tegenstelling tussen oost en west. Op de kaarten isdeze grove scheidingslijn vet aangegeven.
2.8. D E BEVOLKING NAAR KERKELIJKE GEZINDTEN

Voor de juiste interpretatie van de gegevens ontleend aan de
retroacta van de burgerlijke stand is de kennis van de getalsterkte
van de kerkelijke gezindten dikwijls onontbeerlijk. Om deze reden
verdient het de voorkeur de godsdienstige verhoudingen ter sprake
te brengen voordat de retroacta in het volgende hoofdstuk worden
behandeld.
De kwantitatieve gegevens over de getalsverhouding van de gezindten in het pre-statistische tijdvak zijn zeer schaars. De oudste
volledige opgaaf van de bevolking, onderverdeeld naar kerkgenootschappen, dateert van 1809. Deze telling kwam hiervóór (par. 2.4)
reeds aan de orde. Uit vergelijkingen met de tellingen van 1795,
1811, 1812en 1815bleek dat deresultaten van deze telling over het
algemeen zeer betrouwbaar waren. Van vóór die tijd zijn er geen
officiële opgaven betreffende het geheleNoorderkwartier. Het geluk
wil echter dat de opgaven van Nicolaas Struyck uit dejaren1741—
1743voor een groot aantal dorpen in het Noorderkwartier specificaties van de bevolking naar kerkelijke gezindten bevatten. Voor
sommige dorpen worden de aantallen personen vermeld. Voor andere het aantal gezinnen per confessie. In deze laatste gevallen maken de opgaven van de totale bevolking en het totale aantal gezinnen een theoretische reconstructie van het aantal personen per gezindte mogelijk op basis van de gemiddelde gezinsgrootte. Aangezien het onzeker is of de gemiddelde gezinsgrootte voor alle confessies gelijk was, zijn kleine afwijkingen van de werkelijkheid
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vooral bij kleine dorpen mogelijk. Het is onwaarschijnlijk dat het
totaalbeeld hierdoor ingrijpende beïnvloed is.Voor de bannen van
Oostzanen, Westzanen, Krommenie, Wormer,Jisp en Heemskerk
kunnen de gegevens van 1809 ook nog worden vergeleken met de
opgaven betreffende de kerkelijke gezindte van (een gedeelte van)
de weerbare manschap in deze dorpen in 174786. Er is nog een opgave van de inwoners van Alkmaar naar gezindte in 177287, terwijl het aantaldoopsgezinden teGraft in 1747teconstruerenwas 88 .
Minder ver terug vanaf 1809 staat de godsdiensttelling te Edam
van 179889.Alleen voor de doopsgezinden zijn wij in staat tot in de
zeventiende eeuw terug tegaan. Deopgaven van de weerbare mannen in een groot aantal dorpen van Noordholland uit 1672 maken
het mogelijk enig inzicht te krijgen in het aantal en de verspreiding
van de menisten aldaar, omdat zij apart werdenvermeld in verband
met hun pacifistische instelling90.
Van de 122.119 inwoners van Noordholland behoorde in 1809
ruim 60% tot de Gereformeerde en ruim 27% tot de RoomsKatholieke Kerk. Enige betekenis hadden daarnaast nog de doopsgezinden (5,7%) en de lutheranen (3,3%). De oud-katholieken,
remonstranten enjoden vormden ieder 1 %ofminder van de totale
bevolking. Belangrijke verschillen tussen Westfriesland en het
Noorderkwartier waren er niet. Het enige onderscheid was de concentratie van de doopsgezinden en de lutheranen in het Noorderkwartier (resp. 7,3%en 4,7%), waardoor het procentuele aandeel
van de gereformeerden en rooms-katholieken aldaar iets lager lag
dan in Westfriesland. In het Noorderkwartier werden in 1809 ruim
37.000 gereformeerden (60,1%), ruim 16.000 rooms-katholieken
(25,9%), 4.500 menisten (7,3%) en bijna 3.000 lutheranen (4,7%)
geteld (tabellen 2.24 en 2.25).Debevolkingwasinkerkelijk opzicht
zeer gemengd. Alleen op het eiland Marken behoorden alle inwoners tot één religie. In alle 40 bannen woonden gereformeerden,
in 39 rooms-katholieken, in 34 lutheranen en in 30 doopsgezinden.
Voor het gebruik van de retroacta voor demografisch onderzoek
is dit een ernstige complicatie (hiervóór par. 2.1). Dit verschijnsel
blijkt echter weer minder hinderlijk te zijn wanneer de aantallen
banne voor banne worden bekeken. Over het algemeen is één bepaalde confessie dominerend en vormen de andere confessies dikwijlskleine totsomszeerkleineminderheden. Inzulkegevallen mag
worden verondersteld dat het demografische gedragvan de grootste
groep bepalend is geweest voor het geheel. Op kaart 2.5 komt de
regionale concentratie van de twee dominerende kerkelijke gezindten duidelijk naar voren. In het westen zijn de dorpen van het
Duinkavel overwegend rooms-katholiek. Alleen in het vissersdorp
Egmond aan Zee was bijna twee derde van de bevolking oud124

TABEL 2.25. De procentuele aandelen van de kerkelijke gezindten in het Noorderkwartier in 1809per banne
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53,0
49,0
27,9
33,2
25,0
6,8
14,8
23,3
17,0
47,2
57,5
64,8
74,5

37,1
48,7
72,1
61,5
12,4
93,2
83,8
75,0
83,0
44,0
18,3
23,1
22,0

0,1
3,1
62,2
0,6
-

1,8
2,2
0,4
0,2
5,6
21,5
11,7
1,3

0,8
0,6
1,7
2,9
2,7
0,4
2,2

0,9
-

1,1
1,0
0,4
0,3
-

58,0
96,2
46,4
78,5
94,0
66,8
91,8
93,3
73,9
74,1
90,1
89,4
58,7
100,0
60,0
75,2
58,5
46,1
66,4
64,8
63,6
46,5
63,5
75,7
38,8
17,7
19,7

33,1
1,4
4,2
5,9
0,6
20,6
7,4
2,1
20,3
14,8
5,4
5,9
38,5
23,2
12,9
23,4
45,9
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9,9
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81,6
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0,3
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1,2
48,8
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0,2
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0,8
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4,1
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0,2
6,6
5,8
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0,1

5,4
2,4
0,6
3,7
3,1
8,6
0,8
4,4
3,3
6,9
3,5
0,9
2,8
14,6
4,3
11,4
3,9
4,2
5,3
1,8
0,5
1,6
4,6
5,2
0,7
1,9

0,0
0,0
-

2,3
1,8
0,2
0,3
0,2
0,6
1,2
3,8
-

totaal Noorderkwartier"
totaal Westfriesland en
eilanden*

60,1
63,7

25,9
28,8

1,3
0,7

7,3
3,9

4,7
1,9

0,1
0,2

0,6
0,8

totaal Noordholland c

61,8

27,3

1,0

5,7

3,3

0,2

0,7

Alkmaar
Akersloot
Wimmenum
Egmond-Binnen
Egmond aan Zee
Bakkum
Castricum
Heiloo
Limmen
Uitgeest
De Rijp
Graft
GrootschermerSchermerhorn
Edam
Warder
Middelie-Akswijk
Kwadijk
Oosthuizen
Monnikendam
Zuiderwoude
Broekin Waterland
Zunderdorp
Schellingwoude
Ransdorp
Landsmeer
Katwoude
Marken (eiland)
Purmerend
Purmerland
Beemster
Wijde Wormer
Oostzanen
Westzanen
Krommenie
Assendelft
Wormer

Jisp
Beverwijk
Wijk aan Zeeen Duin
Heemskerk

*Exclusief het gedeelte van de Schermermeer dat behoorde tot Oterleek en
Oudorp.
b
Inclusief het gedeelte van de Schermermeer dat behoorde tot Oterleek en
Oudorp,maar exclusiefVlieland en Terschelling.
c
ExclusiefVlieland en Terschelling.

katholiek. Te Castricum, Egmond-Binnen en Akersloot woonde een
enkeleoud-katholiek.EldersinhetNoorderkwartier had deze groep
in 1809slechtsruim honderd aanhangers in West- en Oostzanen en
Krommenie. Ten oosten van het Duinkavel is een strook met een
kerkelijk sterk gemengde bevolking (Akersloot, Uitgeest en Assendelft). Evenals in de Wijde Wormer hielden de gereformeerden en
de rooms-katholieken elkaar hier ongeveer in evenwicht. De rest
van het Noorderkwartier was overwegend gereformeerd, al waren
er soms (vooral in de steden) grote rooms-katholieke minderheden.
De enige uitzondering in het oosten vormde het weinig volkrijke
Middelie waar gereformeerden en doopsgezinden ieder bijna de
helft van de bevolking vormden. Zelfs in de Zaanstreek, waar de
doopsgezinde, lutherse en katholieke minderheden numeriek vrij
talrijk waren, telden de gereformeerden nog bijna twee derde van
alle inwoners.
Dedoopsgezinden, die in 30bannen voorkwamen, waren grotendeels in de Zaanstreek geconcentreerd (68,9%). In de banne van
Westzanen woonde zelfs de helft van alle doopsgezinden uit het
Noorderkwartier (2.284 van de 4.568). Buiten de Zaanstreek was
de daarop volgende belangrijkste concentratie van doopsgezinden
ophet Schermereiland (470).Ookin dit opzicht doethet Schermereiland zich dus kennen als een verlengstuk van de Zaanstreek. Opvallend is het grote aantal menisten in Middelie (176,d.i. 48,8%).
Verder waren er nog belangrijke gemeenten in de Beemster (168),
Purmerland (77) en Uitgeest (60). In de vier steden woonden betrekkelijk weinig doopsgezinden (282). Op het cirkeldiagram (2.6)
komt de concentratie van de doopsgezinden in de Zaanstreek en de
geringe stedelijke aanhang van de doopsgezinde leer duidelijk naar
voren. Tevens blijkt daar dat de lutheranen eveneens in de vier
steden en de Zaanstreek waren geconcentreerd. De verdeling was
bij hen echter geheel anders. In de steden waren de grootste gemeenten (41,3%), gevolgd door de Zaanstreek (34%). De oorzaak
van de stedelijke voorkeur van de lutheranen dient waarschijnlijk
te worden gezocht in hun kostwinning. Onder hen bevonden zich
vele kleine ambachts- en kleine handelslieden, die als venters,
marskramers, pottenlappers e.d. gedurende de achttiende eeuw in
groten getale vanuit de Duitse gebieden langs onze huidige oostgrens naar Holland trokken 91 . Deze immigranten vestigden zich
bij voorkeur in plaatsen met een stedelijk karakter.
Van 28 dorpen kan de telling van 1809 worden vergeleken met
de (gereconstrueerde) opgaven van de bevolking naar kerkelijke
gezindten omstreeks 174292. In deze dorpen woonden in 1809
27.196 personen, d.i. 43,6%van de totale bevolking van het Noor126

derkwartier. Dit is dus een belangrijk gedeelte. Bovendien omvatten deze 28 dorpen bijna de gehele Zeevang, Waterland en de in
godsdienstig opzicht belangrijke Zaanstreek. Dat het tamelijk
uniform katholieke westen ontbreekt isniet ernstig. Er mag worden
verondersteld dat zich in die dorpen geen essentiële wijziging van
de godsdienstige samenstelling van de bevolking heeft voorgedaan.
Het is meer te betreuren dat het Schermereiland en vooral de vier
steden buiten de opgaven van Struyck zijn gebleven. Maar ondanks deze beperkingen zijn uit de vergelijking van 1742 en 1809
toch belangrijke conclusies te trekken over de ontwikkeling van de
verschillende gezindten (tabellen 2.26 en 2.27). In deze 28 dorpen
isde totale bevolking in aantal gedaald.

Geref.
Percentage
1742
Percentage
1809
Indexcijfers
1742/1809
(1742 = 100)

Katho- Menis- Luther- Joden
lieken
ten
sen

Onbekend

Totaal

63,9

13,1

19,7

2,8

0,1

0,5

100,0

66,6

15,9

12,9

4,2

0,4

-

100,0

85,4

99,4

53,5

122,0

445,8

81,9

Desondanks is het aantal katholieken, lutheranen en joden gelijkgebleven ofgestegen. De daling isalleen opgetreden bij de gereformeerden en de doopsgezinden. In de onderlinge sterkteverhoudingen zijn daardoor, zoals uit bijgaand staatje blijkt, enkele opmerkelijke verschuivingen ingetreden. Het procentuele aandeel
van de doopsgezinden is van 1742 tot 1809 sterk teruggelopen
(19,7% naar 12,9%). Alle andere confessies zijn relatief toegenomen. Het meest de katholieken (van 13,1% naar 15,9%), die in
de tweede helft van de achttiende eeuwin deze 28dorpen demenistenvan de tweedeplaatshebben verdrongen. Deindexcijfers van de
groei, waarbij 1742 op 100 is gesteld, geven de ontwikkeling het
duidelijkst weer. De totale bevolking daalde van 100 tot 81,9.
Het meest in overeenstemming hiermee is vanzelfsprekend de
grootste groep: de gereformeerden daalden tot 85,4. De menisten
zijn in deze eeuw bijna gehalveerd (53,5). De sterkste groei hebben
dejoden gekend (445,8), maar hun absolute aantal bleefzeer klein.
De katholieken en lutheranen hebben een ontwikkeling die tegen
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TABEL 2.26. De getalsterkte van de kerkelijke gezindten in een aantal dorpen
van het Noorderkwartier omstreeks 1742 volgens de opgaven van
Nicolaas Struyck*

•3 S

6
Krommenie1*
Oostzaan
Oostzaandam*
Westzaandam*
Wormerveer*
Zaandijk*
Koog
Westzaan*
Wormer
Enge Wormer

Jisp

lip*
Purmerland*
Ilpendam*
Wijde Wormer*
Hobrede*
Oosthuizen*
Kwadijk
Middelie-Akswijk
Warder
Uitdam
Schellingwoude
Landsmeer*
Watergang*
Zunderdorp*
Nieuwendam*
Buiksloot*
Heüoo*
totaal

1.621
1.593
4.071
3.691
539
830
725
1.641
1.089
29
713
277
245
265
164
45
446
170
287
354
232
118
534
170
196
467
615
71
21.198
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885 12
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6
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9
7
71
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9
26
31
8
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2.916
1.692
6.241
6.315
1.572
1.291
1.563
2.669
1.661
36
881
498
261
367
360
60
472
209
613
354
235
126
707
179
214
572
701
457

144 33.222

• In de met * gemerkte dorpen zijn de aantallen gereconstrueerd op basis van
hetaantal vermeldegezinnen naar confessie endegemiddelde gezinsgrootte.
b
Totaal van een telling te Krommenie en Krommeniehorn in 1739 en te
Krommeniedijk in 1743.Zie hierover S. Hart, De personele quotisatie te KrommenieenKrommeniedijk, blz.260.

het dalende beeld van de totale bevolking ingaat (resp. 99,4 en
122,0). De verklaring van deze uiteenlopende tendenties is niet
eenvoudig en voorlopig nog sterk hypothetisch. Toch zijn er aanwijzingen dat het hier om meer dan een regionale ontwikkeling
gaat. De ontwikkeling van de kerkelijk gezindten te Alkmaar b.v.
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TABEL 2.27. De getalsterkte van de kerkelijke gezindten in 1809 in dezelfde
dorpen alsin tabel 2.26
c
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3
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V
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O

E2

8

37
29
205
470
28
15
114
17
20
1
25

_
14
78
15
-

_
-

2.023
965
4.660
4.690
2.006
1.496
1.747
2.063
1.263
29
539

73

18
25
18

-

-

490

4
19

3

15

20

26
176
4
27
1
3
18
25
-

8
2
7
1
6
1
6
22
47
8

-

577

13
15
4
3
1
16
28
16
156
100
360

—
—
—
-

219
360
287
67
133
514
228
227
621
551
480

107 -

27.196

Krommenie
Oostzaan
Oostzaandam
Westzaandam
Wormerveer
Zaandijk
Koog
Westzaan
Wormer
Enge Wormer
Jisp
lip
|
Purmerlandƒ
Ilpendam
Wijde Wormer
Hobrede \
Oosthuizenƒ
Kwadijk
Middelie-Akswijk
Warder
Uitdam
Schellingwoude
Landsmeer
Watergang
Zunderdorp
Nieuwendam
Buiksloot
Heiloo

1.285
887
2.849
2.983
1.115
1.148
1.078
1.444
798
23
408

478
35
1.085
517
344
59
154
188
347
3
75

223
14
507
642
519
274
401
414
83
2
31

372

27

375
211

99
210

539
172
167
276
63
128
465
198
202
425
379
112

totaal

18.102

4.336 3.501 1.150

503
458

*Inclusief4remonstranten (2teWormerveer, 2te Westzaandam).
b
Inclusief 78 oud-katholieken (26 te Wormerveer, 15 te Oostzaandam, 29 te
Westzaandam, 8teWestzaan).

in de periode 177293 tot 1809,waarbij 1772 op 100isgesteld, was:
totale bevolking 99,3, gereformeerden 86,4, katholieken 128,1,
doopsgezinden 63,7, lutheranen 99,4, remonstranten 77,2 enjoden
409,5. Ook hier duseensterkegroeivan dekatholieken endejoden,
en de grootste achteruitgang voor de menisten.
Deopgavenvandekatholiekecommunicanten in 17vergelijkbare
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statiesin het Noorderkwartier in 1726, 1758en 1775geven zelfs een
sterke numerieke stijging94. De totalen waren in deze jaren resp.
7.981,8.940en9.362. In hetlichtvan deontwikkeling van de totale
bevolking in het tweede kwartaal van de achttiende eeuw (hoofdstuk 3) komt een zo sterke absolute groei van de katholieken tussen
1726en 1758weinig waarschijnlijk voor. Het cijfer van 1726isvermoedelijk telaag. De absolutegroeivan dekatholieken in het derde
kwartaal verdient echter meer geloof. Het verschil met de cijfers
van Struyck en van 1809, die ook een relatieve en geen absolute
vooruitgang laten zien, is zowel te verklaren uit het verschil in de
geografische herkomst als uit het verschil in periodisering.
Uit de lijst van de weerbare mannen van 1672 blijkt duidelijk
datdeconcentratiesvan doopsgezinden zichtoenreedsinde dorpen
bevonden die later in 1742, 1747 en 1809 ook vooraanstaan: de
gehele Zaanstreek met uitzondering van Assendelft, De Rijp,
Graft, Middelie, Uitgeest, Landsmeer enPurmerland. Te Ransdorp
was ook een kleine groep woonachtig. Voor de relatieve (en/of
absolute) getalsterkte van dedoopsgezinden in het Noorderkwartier
staan nu dus gegevens van deze vier bovenstaande data ter beschikking95. Het gegeven uit 1672 dient met veel voorbehoud te
worden bekeken, omdat het niet-doopsgezinde gedeelte van de
weerbare manschap in verschillende dorpen bijna zeker te laag is
opgegeven. De percentages menisten in deze vier jaren in de verschillende dorpen staan in tabel 2.28. Opvallend isdaarin de overeenkomst tussen de percentages van 1742en 1747,hetgeen de hoge
betrouwbaarheid van zowel de opgaven bij Struyck als die van de
weerbare manschap bevestigt. Vermoedelijk is de grote achteruitgang van de doopsgezinden niet vóór 1740 begonnen. Wanneer er
werkelijk een bijzonder ernstige ondertelling van de niet-doopsgezinde weerbare mannen in 1672 heeft plaatsgehad, is zelfs een
lichte toename van het 'mennoosgezinde' bevolkingsdeel niet geheel onmogelijk. Na 1742 gaat het met hen bijna overal snel
achteruit. Het is mogelijk dat alleen op het Schermereiland en de
Zeevang de doopsgezinden zichrelatief wisten te handhaven, maar
eldersin het Noorderkwartier waserindetweede helft van de achttiende eeuw en de Franse tijd een zeer grote achteruitgang. Dit
proces voltrok zich natuurlijk voornamelijk in de Zaanstreek, maar
ook daarbuiten (Alkmaar, Oosthuizen, Landsmeer, Purmerland
en vermoedelijk Uitgeest). Uit de tabellen 2.26 en 2.27 bleek reeds
dat in 28 vergelijkbare dorpen het aantal doopsgezinden in de
periode 1742-1809 was teruggelopen van ruim 6.500 tot 3.500 personen. Voor de verklaring van dit verschijnsel komen de volgende
mogelijkheden in aanmerking:
1.de massale overgang naar een andere religie;
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TABEL 2.28. Het percentage doopsgezinden in de opgaven van 1672, 1742,
1747 en 1809
Akersloot
Uitgeest
Zuidschermer
De Rijp
Graft
Middelie-Akswijk
Kwadijk
Oosthuizen-Hobrede
Landsmeer
Ransdorp
Purmerland
Jisp
Wormer
Oostzaan
Oostzaandam
Westzaandam
Koog
Zaandijk
Wormerveer
Westzaan
Krommenie

1672

1742

1747

1809

1,9
11,1
2,9
15,3
19,1
45,5
4,4
3,2
5,8
5,6
9,0
6,8
11,4
2,8
19,9
30,7
55,8
43,3
47,1
36,3
8,5

46,5
5,5
14,6
17,0
7,2
12,7
0,2
13,6
25,4
39,9
29,1
51,0
33,2
16,1

10,5"
7,9
12,2
1,3
12,6
24,3
39,0
28,8
54,5
33,1
16,0

2,2
5,6
1,8
21,5
11,7
48,9
11,9
2,3
3,8
0,8
7,8
5,8
6,6
1,5
10,9
13,7
23,0
18,3
25,9
20,1
11,0

• G. A. Graft, no.225, Stukken betreffende de invordering van de liberale
gift, 1747.

2. emigratie uit Noordholland;
3. uitsterven door gemengde huwelijken;
4. uitsterven door een te lage reproductie.
Ad 1. Omdat het aantal belijders van de doopsgezinde richting
met bijna 3.000 vermindert in 27 dorpen binnen een tijdsverloop
van ongeveer 65jaar is de term 'massaal' voor de toenmalige verhoudingen gerechtvaardigd. Indien een zodanig proces werkelijk
had plaatsgevonden, zouden de sporen daarvan te vinden moeten
zijn indedoopboekenvan andere confessies,waarvan hetdopen van
volwassen bekeerlingen en van hun kinderen veelvuldig vermeld
had moetenworden. Inderdaadkomendopenvanvolwassenen voor,
doch zeer sporadisch. Bij het doorbladeren van de bewaard gebleven doopboeken krijgt men de indruk dat de overgang van de
ene naar de andere religie in de achttiende eeuw eerder af- dan
toenam 96 . Er is in ieder geval geen sprake van een overgang op
grote schaal in de tweede helft van de achttiende eeuw.
Ad 2. Ook het wegtrekken van doopsgezinden uit Noordholland
lijkt niet waarschijnlijk. Er zijn geen plaatsen waarvan bekend is
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dat zich daar na 1750 belangrijke gemeenten van doopsgezinden
hebben gevestigd ofdat daar reeds bestaande gemeenten belangrijk
in omvang zijn toegenomen. Anderzijds is het wel bekend dat ook
elders de betekenis van de doopsgezinde gemeenten in dezelfde
periode achteruitgaat, b.v. in Friesland97. Vermoedelijk stuiten wij
dus op het verschijnsel van algemene achteruitgang en is er geen
sprake van geografische verschuivingen.
Ad 3. Een kleine groep loopt altijd gevaar op te lossen in het
omringende milieu, doordat zij bij uitstek de kans loopt op numeriek verlies door gemengde huwelijken. Vooral in de Hollandse
maatschappij van vóór 1795, waarin de gereformeerde religie de
staatsgodsdienst was, zal het gemengde huwelijk, waarin één van
de partners gereformeerd was, over het algemeen de tendentie hebben gehad zijn kinderen in de officiële religie groot te brengen.
Over het bestaan van gemengde huwelijken omstreeks 1742 worden wij door Struyck gelukkig weer ingelicht. Van 22 van de in
tabel 2.26 genoemde dorpen geeft hij het aantal huisgezinnen naar
confessies. In totaal woonden daar 6.590 huisgezinnen, die als
volgt waren verdeeld:
Gereformeerden
4.420
Katholieken
723
Menisten
1.148
Luthersen
220
6.590
4
Joden
Onbekend
5
7098
Gemengde huwelijken
De gemengde huwelijken beliepen in 1742 amper 1 % van het
totale aantal huisgezinnen. In werkelijkheid kan het percentage
een fractie hoger zijn geweest, omdat onder de huisgezinnen ook
die van de weduwen, weduwnaars en zelfstandig wonende ongehuwden zijn meegeteld, maar dit kan niets veranderen aan het feit
dat het gemengde huwelijk praktisch niet voorkwam. Dit vindt
bevestiging in de opmerkingen van Petrus Loosjes, die in 1794 nadrukkelijk wijst op de godsdienstige verdraagzaamheid van de
Zaankanters, maar daaraan toevoegt: 'Met deeze Verdraagzaamheid ... is het nogthans zeldzaam, schoon min zeldzaam dan in
vroegeren tijde, dat Lieden van verschillende Gezindheden, zich
met elkander in den Egt begeeven' 99 .
Ad. 4. Door de eliminatie van de voorgaande drie mogelijkheden
moet de achteruitgang van de doopsgezinden na 1740 aan deze
vierde mogelijkheid worden toegeschreven. Men zou daarbij allereerst kunnen denken aan een noodgedwongen hoog cijfer van celibatairen. Een berekening zou kunnen aantonen, dat de kansen om
eengeschikte huwelijkspartner tevinden binnen eenkleine gesloten
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groep statistisch gezien lager liggen dan normaal. Hoe juist dit
echter rekenkundig ook mag zijn, de grootste voorzichtigheid voor
de conclusies is geboden. Nog kleinere groeperingen (katholieken
en lutheranen), die bovendien nog veel verspreider woonden dan
dedoopsgezinden- dikwijlsnietmeerdanschijnbaar geïsoleerdeenkelingen per dorp - namen in dezelfde periode juist niet onaanzienlijk toe of handhaafden zich. Een sterfteoverschot is het enige
dat te veronderstellen overblijft. Of dit het gevolg is geweest van
een laag geboortecijfer veroorzaakt door een lage huwelijksfrequentiedan weleenlagehuwelijksvruchtbaarheid isnietna tegaan.
Precieze gegevens hierover ontbreken tot nog toe, maar voorlopig
schijnt geen andere hypothese mogelijk dan dat de doopsgezinden
in de periode na 1740alsgroep uitsterven. Nog één ons bekend gegeven zou deze hypothese kunnen versterken. Het staat vast, dat
de doopsgezinden over het algemeen tot de vermögendste families
van de Zaanstreek behoorden 100 . Door Hart istussen 1731 en 1806
een opvallende concentratie van het molenbezit geconstateerd.
In 1731was nog 75%van alle molens in Oostzaandam in het bezit
van één of meer eigenaars. In 1806 was dit nog slechts 31,2%.
Inkomstentabellen uit 1742 en 1800 tonen dezelfde concentratie
in de handen van een kleine groep 101 . Het is niet uitgesloten dat
het geleidelijk uitsterven van het vermogende, doopsgezinde gedeelte van de bevolking door vererving een concentratie van bezit
bij een kleine groep heeft veroorzaakt. Het ligt voor de hand om
verband te leggen tussen de vermindering van het aantal doopsgezinden in Noordholland en de malaise in veel Zaanlandse ondernemingen, die omstreeks 1730 begint. Ook buiten de Zaanstreek
was het voor het platteland een weinig florissante tijd. Zoudenjuist
de meest vermogenden het gevoeligst op het economische klimaat
hebben gereageerd? Een vergelijkende studie van de ontwikkeling
van de verschillende doopsgezinde centra in Nederland in de achttiende eeuw in verband gebracht met de verschillende regionale
conjuncturele ontwikkelingen zou misschien meer licht hierin kunnen brengen.
Over de omvang van de doopsgezinden in Noordholland vóór
1672 bestaat vrijwel geen enkel exact gegeven. Het is echter wel
opvallend dat een onderzoek door de Russische historicus Cistozvonov naar veroordelingen van wederdopers door het Hof van
Holland in de jaren 1534-1536 reeds in die jaren het Noorderkwartier en daarin de Zaanstreek in het bijzonder als het centrum
van de doopsgezinde aanhang op het platteland van Holland laat
zien 102 . In ongeveer 200sententies werden de namen van ongeveer
800 veroordeelden teruggevonden. Van 752 stond de woonplaats
aangegeven. Uit Holland zelf kwamen 729 veroordeelden. Het
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Noordholland

Zuidholland

totaal

steden
platteland

111
416

94
108

205
524

totaal

527

202

729

merendeel van de veroordeelden kwam van het platteland (72%),
terwijl in 1514 op het platteland 53,7% van de totale bevolking
woonde (tabel 2.19). Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de steden te laag vertegenwoordigd zijn, omdat inwoners
van steden geprofiteerd kunnen hebben van hetjus de non evocando,
waardoor zij niet voor het Hof van Holland, maar voor de plaatselijke rechtbanken zouden zijn gebracht. Wil men daarom de steden
buiten beschouwing laten en alleen het platteland bezien dan blijkt
Noordholland het brandpunt van de doperse aanhang te zijn geweest (79,4%van de veroordeelden, in 1514 39,7%van de plattelandsbevolking).Van de416veroordeelden van het Noordhollandse
platteland kwamen er 343 uit het Noorderkwartier, en daarvan
weer 298 uit de Zaanstreek (d.i. 40,9% van alle door het Hof van
Holland uit Holland afkomstige veroordeelden in de jaren 15341536).Hieruit bhjkt duidelijk degrotehardnekkigheid waarmee een
bepaalde beweging zich in de loop van ongeveer driehonderd
jaar in een bepaald centrum weet te handhaven. Het verval dat
in de tweede helft van de achttiende eeuw begint, isdaarom des te
opmerkelijker. Waarom de doperse beweging speciaal in de Zaanstreek zoveel aanhang kreeg, is in de mist van het verleden verborgen.Van industrialisatie isindeZaanstreek indiejaren noggeen
sprake. Slicher van Bath 103 en Roessingh 104 hebben voor Overijssel en de Veluwe laten zien dat er een verband bestaat tussen de
afscheiding in de negentiende eeuw en een relatieve agrarische
overbevolking. De Zaandorpen behoorden tot de grootste dorpen
van Noordholland in 1514 en de Zaanstreek tot het snelst in bevolking groeiende gebied van Noordholland gedurende de zestiende eeuw. Zou hier ook een verband moeten worden gelegd
tussen een religieuze afscheiding en een relatieve agrarische overbevolking?
Detoename van delutheranen endekatholieken inde 28 dorpen
van de tabellen 2.26 en 2.27 staat ook niet op zichzelf. Ook buiten
deze dorpen is in verschillende andere plaatsen van het Noorderkwartier een toename van het aantal lutheranen en/of katholieken
te constateren. Te Alkmaar nam in de periode 1772-1809 het aan134

tal katholieken toe van 2.257 tot 2.891. De lutheranen bleven hier
gelijk in aantal (resp. 480 en 477). Ook te Edam groeide het aandeel van de katholieken voortdurend in de tweede helft van de
achttiende eeuw, hoewel ons de absolute getallen niet bekend
zijn 105 . Delutherse gemeentete Edamvertoonde echter een achteruitgang. De vooruitgang, resp. het handhaven van het absolute
aantal door de katholieken en de lutheranen van het Noorderkwartier is des te opmerkelijker omdat het algemene bevolkingscijfer in Noordholland zichin deze periode in dalende lijn beweegt.
Er zijn echter duidelijke aanwijzingen dat de relatieve toename
van dezetweegezindtenindeachttiendeeeuwnietalleentotNoordholland beperkt bleef. Ook in andere plaatsen van Holland, en
misschien ook daarbuiten groeide het katholieke en lutherse aandeel in de bevolking 106 . Te Delft hadden de katholieken omstreeks
1685nogslechtsongeveer 20%van het totaal van de gereformeerde
en katholieke doopsels. In de loop van de achttiende eeuw loopt
dit percentage regelmatig op tot het omstreeks 1800 de 38% bereikt. Dit was vooral het gevolg van relatieve en niet van absolute
vooruitgang, want Delft nam in deze periode sterk in bevolking af.
Vanaf 1760iserechter zelfs eenabsolutetoename te constateren 107 .
Te Rotterdam is hetzelfde verschijnsel vast te stellen. De katholieke doopsels waren hier als percentage van het totaal omstreeks
1700, 1750 en 1790 resp. 15%, 2 5 % en ruim 32%. De lutherse
percentages waren in dezejaren ongeveer 3%, 6%en 7%. De ontwikkeling van de lutherse doopsels in deze jaren komt niet voldoende tot uiting in de geringe stijging van hun percentages na
1750. In feite was hun vooruitgang bijna even groot als die van de
katholieken 108 . Ook buiten Holland is voor de stad Nijmegen een
zeer opmerkelijke verroomsing geconstateerd, die een grondige
wijziging in de confessionele samenstelling van deze stad heeft
veroorzaakt 109 . Deze algemene ontwikkeling van het katholieke
en lutherse volksdeel is terug te brengen tot twee oorzaken: een
relatief hoog geboortecijfer en immigratie vanuit het oosten en mogelijkerwijs ook het zuiden. Deze twee oorzaken, die zich ook bij
de katholieken en lutheranen in het Noorderkwartier lieten gelden,
zullen in hoofdstuk 3 nog verder ter sprake komen. De sociale
achtergrond van deze ontwikkeling isvoorlopigslechts hypothetisch
te benaderen. Vermoedelijk behoorden de katholieken en lutheranen tot de allerarmsten in de Hollandse maatschappij. Misschien
hadden zij zo weinig te verliezen dat zij zich zelfs over hun voortplanting geen zorgen hebben gemaakt. In tegenstelling tot andere
groepen als gereformeerden en doopsgezinden, die zich ervan bewust waren dat een talrijk nageslacht hun maatschappelijke positie
kon doen verslechteren.
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Ten opzichte van de absolute en relatieve cijfers van de katholieken in het Noorderkwartier dient nog een correctie te worden gemaakt. De cijfers van de 28dorpen van de tabellen 2.26 en 2.27 en
van Alkmaar hebben met uitzondering van Heiloo geen betrekking
op het katholieke kerngebied in het Noorderkwartier, het Duinkavel. Zoals nog zal blijken uit de huizentellingen heeft zich in die
dorpen tussen 1730 en 1795 bevolkingsachteruitgang voorgedaan,
waardoor in ieder geval het cijfer van het absolute aantal katholieken een iets andere ontwikkeling heeft dan de tabellen 2.26 en
2.27 suggereren. Er is een verschuiving geweest waarbij het aantal
katholieken in het oude kerngebied afnam, maar dat in de 'diaspora' (overig platteland plus de steden) vermoedelijk toenam.
Onder de katholieken zijn ook de weinig talrijke oud-katholieken meegeteld. In 1809 vormden zij met 815 personen 1,3%
van de totale bevolking en 4,8% van alle katholieken. Hun enig
belangrijke parochiewasEgmond aanZeemet661oud-katholieken.
Een tweede, maar veel onbetekenender concentratie was in Oostzanen, Westzanen en Krommenie met 127 personen. Krommenie
is ook het enige dorp waar door Struyck in 1739 de aanwezigheid
van 175 oud-katholieken werd vermeld. Een numeriek nog veel
onbeduidender groep waren deremonstranten. Van de 76woonden
er 71 te Alkmaar. Numeriek eveneens onbetekenend, maar interessant door hun snelle verspreiding in de tweede helft van de achttiende eeuw waren dejoden. In 1809 werden er 402joden geteld,
die vrijwel allen in de steden waren gevestigd (Alkmaar, Edam,
Monnikendam, Beverwijk en Zaandam). In de tweede helft van de
achttiende eeuw, en misschien pasin de Franse tijd, vermeerderden
zij snel. In de periode 1742-1809springen zij in de bovengenoemde
28dorpenvan24naar 107personen.In 1772waren te Alkmaar nog
slechts 21joden 110 , in 1809 reeds 86. Een opgave van dejoden te
Alkmaar in 1810 vermeldt van ieder de leeftijd en de geboorteplaats 111 . De 83 joden vormden toen 18 huishoudingen. Hierin
waren 39 zelfstandige volwassenen, d.i. ouders, grootouders en
kostgangers. Van deze 39 personen waren slechts 9 te Alkmaar
geboortig. Van de 44 kinderen waren echter reeds 36 te Alkmaar
geboren. Van de 29joden van 30jaar en ouder waren slechts 2 te
Alkmaar geboren. Van 54joden jonger dan 30 jaar waren 44 te
Alkmaar geboren. Dit demonstreert duidelijk dat hun komst pas in
delaatste decennia van de achttiende eeuw begon.
Voor dejuiste interpretatie van de retroacta van de burgerlijke
stand zijn wij nu van twee onmisbare gegevens op de hoogte:
1.de godsdienstige samenstelling van de bevolking in 1809 per
banne;
2. de algemene ontwikkeling van de getalsterkte van de kerkelijke
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gezindten in de tweede helft van de achttiende eeuw. De gereformeerden vertonen een beeld dat het dichtst aansluit bij de ontwikkeling van de totale bevolking. De menisten enerzijds en de
katholieken en lutheranen anderzijds hebben over het algemeen
een ontwikkeling welke daarvan afwijkt.

2.9. NOORDHOLLAND EN DE BEVOLKINGSONTWIKKELING ELDERS IN
NEDERLAND

Hoewel nog geen volledige kaart bestaat van de bevolkingsontwikkeling in Nederland vóór 1795, is het reeds wel mogelijk de
ontwikkeling in Noordholland te vergelijken met die in enkele
andere streken van Nederland vóór 1795. Deze vergelijkingsobjecten zijn Overijssel112, de Veluwe 113 , Friesland 1 1 4 en Holland bezuiden het IJ. Wat wij thans weten over het verloop van de curven
van het totale bevolkingsaantal in dezegebieden staat opde grafiek
2.7, welke het meest volledige overzicht geeft van onze huidige
kennis van de Nederlandse bevolking in het pre-statistische tijdvak.
Het verloop van de curven van Westfriesland en het Noorderkwartier gedurende de zeventiende en achttiende eeuw wijkt geheel af
van dat van alleandere.De anderssoortige ontwikkeling in Holland
benoorden het IJ, vergeleken met de overige ons thans bekende
ontwikkelingen, komt op deze grafiek duidelijk naar voren. In
de negentiende eeuw lopen de curven grosso modo gelijk, d.w.z.
in dezelfde richting maar met verschillen in intensiteit. Gedurende
de zestiende eeuw is de ontwikkeling in Holland bezuiden en benoorden het IJ gelijk, maar bestaat geen overeenkomst met de
bevolkingsontwikkelingen in het oosten van Nederland. De vergelijking van de indexcijfers (1795 = 100) in tabel 2.29 toont dit nog
weer eens op een andere niet minder overtuigende wijze. Afgezien
van Vollenhove dat in 1723 juist de 100 punten overschrijdt,
komen vóór 1795 alleen Westfriesland en het Noorderkwartier
boven dezegrens (177,3en 121,3).In de Franse tijd vertonen alleen
de Hollandse gebieden een bevolkingsachteruitgang. In het Noorderkwartier isdedaling dan hetgrootst. Tot aan detwintigste eeuw
blijft het Noorderkwartier vanuit het jaar 1795 bezien ten achter
bij de algemene bevolkingstoename.
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3. B E V O L K I N G I I

In hetvoorgaande hoofdstuk isreedsgebleken, dat debevolkingsontwikkeling in Holland, Noordholland en het Noorderkwartier
zich niet altijd en overal in dezelfde richting en in hetzelfde tempo
heeft voltrokken. In het bijzonder gold dit voor de periode van
bijna 175jaar tussen 1622en 1795.Veel uniformer, maar niet minder belangwekkend was de ontwikkeling tussen 1514 en 1622. Op
grond van onze constateringen in het voorgaande hoofdstuk mogen wij ervan uitgaan, dat in de periode vóór 1622 geen noemenswaardig verschil heeft bestaan tussen de demografische evolutie in
het Noorderkwartier en die in de overige gedeelten van Holland.
Het isdus voldoende voor één van deze gebieden in die periode de
ontwikkelingsgang te bepalen om een globale indruk te krijgen
van het totaal (pars pro toto). De kaart van de demografische ontwikkeling in Holland tijdens de tweede fase, waarop ons onderzoek
betrekking heeft (1622-1795/1815), bleek een veel verbrokkelder
beeld tegeven. Het was nodig onderscheid te maken tussen de ontwikkeling in de steden en op het platteland. Eveneens tussen die
benoorden en bezuiden het IJ. Benoorden het IJ was er een groot
verschil tussen enige Zaanlandse dorpen en het overige gebied.
Bezuiden het IJ konden de twaalf steden worden ingedeeld in twee
groepen met tegengestelde ontwikkelingen. De ontwikkeling van
het bevolkingsgetal op het platteland bezuiden het IJ kwam nog
nauwelijks ter sprake. Het is nietonmogelijk, datook daar de ontwikkeling niet uniform verliep. Al deze onderscheidingen werden
gebaseerd op devergelijking van de cijfers uit 1622en 1795.Willen
wij verder kunnen doordringen in de demografische evolutie in het
Noorderkwartier enhetoverigeHolland endaartoe een benaderend
bevolkingscijfer gaan vaststellen voor een of meerderejaren tussen
1622 en 1795, dan zullen wij verplicht zijn op deze data telkens een
benaderend getal te vinden voor ten minste die gebieden en plaatsen die in het onderstaande schema staan vermeld.

Noordholland

Zuidholland

steden;
Zaanstreek;
platteland overige Noorderkwartier en Westfriesland.

Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag, Schiedam;
overige acht steden;
platteland.
139

De belangrijkste bronnen, dieonsdaartoe ter beschikking staan,
werden eveneens reeds in hoofdstuk 2tersprake gebracht en zullen
voor zover zij op het Noorderkwartier betrekking hebben in de
paragrafen 3.1 t/m 3.5 worden geanalyseerd. In paragraaf 3.7
wordt een poging gedaan de resultaten uit de voorgaande paragrafen te confronteren met wat over de bevolkingsontwikkeling
bezuiden het IJ zonder diepgaand onderzoek kanworden achterhaald.
3.1. TELLINGEN UIT DE ACHTTIENDE EEUW

a. Van slechts twee steden bestaan tussen 1622en 1795 opgaven
van hetaantal inwoners. TeAlkmaar werd in 1772een telling
van de bevolking gehouden 1 en te Monnikendam in 17442 éénten
behoeve van Nicolaas Struyck. Het gemeentearchief van Alkmaar
bevat ooknogbevolkingscijfers voor eenaantaljaren uitde Franse
tijd3. Gecombineerd met deonsbekende aantallen uit 1795, 1809,
1811, 1812en 1815*krijgen wijvoor destad Alkmaar de volgende
reeksvan inwoners:
1772
1795
1804
1805
1806
1807

7.865
8.373
7.841
7.693
7.812
7.999

1808
1809
1810
1811
1812
1815

8.080
7.748
7.686
7.658
8.027
7.908

Duidelijk blijkt hieruit, dat het inwonertal van de stad in de
periode 1772-1795 is toegenomen en in de Franse tijd is teruggelopen. Ditisgeheel in overeenstemming metdecurve vanhet aantal dopelingen in deze jaren, die in paragraaf 3.5 nog ter sprake
komt. Het staat nu ook vast, dat de achteruitgang van Alkmaar,
dat in 1622 nog 12.417 inwoners telde, vóór 1772 heeft plaatsgevonden. De achteruitgang van Monnikendam is nog verder terug
te dateren. Telde deze stad in 1622 nog 3.990 inwoners, in 1744
wasdit aantal ongeveer 2.0005 en in 17952.058. De achteruitgang
van Monnikendam voltrok zich dus ergens tussen 1622 en 1744.
Van de twee andere steden in het Noorderkwartier, Edam en
Purmerend, bezitten wij geen tussentijdse telling van het aantal
inwoners. De bevolking van Purmerend was echter in 1795nagenoeg even groot als in 1622.Dit bewijst echter niet dat deze bevolking in de tussenliggende jaren voortdurend op dit aantal is
gebleven. Van de Westfriese steden bestaan geen tellingen van de
bevolking in de periode 1622-1795.
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b. In het voorgaande hoofdstuk, tabel 2.23, werd geconstateerd
dat de Zaanstreek het enige gebied in het Noorderkwartier
was, dat in de periode 1622-1795in bevolking toenam, en wel met
25%. Uit deze tabel bleek echter ook dat deze groeigeheel oprekening van drie bannen (Oostzanen, Westzanen en Krommenie)
kwam. Jisp en Wormer behoorden in 1795 tot de meest vervallen
dorpen van het Noorderkwartier. In Assendelft was de achteruitgang minder geprononceerd, maar toch duidelijk. Bij Struyck zijn
de bevolkingsgetallen omstreeks 1742 van de onderstaande vijf
Zaanbannen te vinden (zie bijlage 2 en 3).
TABEL 3.1. De bevolking in vijf Zaanbannen

in 1622, 1742 en

1622
Jisp
Wormer

Oostzanen
Westzanen
Krommenie

totaal 5 bannen

|

1795
1795

±1742

1.843
3.486

881
1.732

621
1.415

5.329

2.612

2.036

5.389
4.968
1.947

7.933
13.410
2.873

6.039
12.073
2.164

12.304

24.216

20.276

17.633

|

26.828

|

22.312

In verhoudingsgetallen, waarbij 1622 op 100isgesteld, isde ontwikkeling:
Wormer-Jisp
Oostzanen \
Westzanen
Krommenie J

100,0

49,0

38,2

100,0

196,8

164,8

totaal 5 bannen

100,0

152,1

126,5

Voor de Zaanstreek ishetjaar 1795een zeer ongelukkige datum
bij het bepalen van de ontwikkeling van het aantal inwoners ten
opzichte van het jaar 1622, zoals uit bovenstaande cijfers blijkt.
Niet alleen was de ontwikkeling in de Zaandorpen zeer uiteenlopend, maar detoename isindetussenliggendejaren opeen gegeven
moment veel groter geweest dan de 2 5 % bevolkingsgroei in de
periode 1622-1795, die wij in het voorgaande hoofdstuk konden
vaststellen. Omstreeks 1740 telde de Zaanstreek bijna 50% meer
inwoners dan in 1622, zelfs wanneer wij veronderstellen, dat de
bevolkingsachteruitgang in Assendelft reeds vóór 1740 had plaatsgevonden. Dezegroei komt geheel voor rekening van de drie boven
staande bannen, die gezamenlijk bijna in aantal inwoners verdubbelden in de periode 1622-1742. Hierin onderscheiden zij zich
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sterk van de steden in Noordholland, waarvan wij zojuist de eerste
aanwijzingen kregen, dat de achteruitgang zich grotendeels vóór
1740 voltrokken zou kunnen hebben. In de periode 1742-1795
gaat het bevolkingsgetal in de Zaanstreek snel achteruit. Dit geldt
zowel voordedorpen Jisp en Wormer, die reeds vóór 1742 waren
vervallen en die dit proces voortzetten tot na 1815, alsvoor de drie
grote bannen. Voor zover wij mogen afgaan op de beperkte gegevens van Alkmaar en Monnikendam verschilt ook deze ontwikkeling van die van de Noordhollandse steden, die in de tweede helft
van de achttiende eeuw een periode van demografisch evenwicht
meemaakten.
Opmerkelijk ishet,datindezedrie Zaanbannen de achteruitgang
in de tweede helft van de achttiende eeuw niet algemeen was. De
dorpen Wormerveer, Zaandijk en Koog aan de Zaan gaan in deze
periode zelfs aanzienlijk vooruit. Dat dit niet toevallig was, bleek
wel tijdens de Franse tijd toen de Zaanstreek in zijn geheel een bevolkingsverlies van 14%leed (tabel 2.23), terwijl deze drie dorpen
zichop ongeveer hetzelfde peilwisten te handhaven. Zoalswij later
nog zullen zien, bestond in de industriële sector hetzelfde verschil
in ontwikkeling.
bevolking van Wormerveer, Zaandijk en Koog aan
1742
1795
1809
1811
1812
1815

4.426
5.190
5.249
5.284
5.220
5.133

de Zaan
100,0
117,3
118,6
119,4
117,9
116,0

c. Op het platteland van het Noorderkwartier woonden in 1622
55.247 personen tegen 49.095 in 1795 (tabel 2.18). Voor het
bepalen van een nauwkeuriger periodisering in deze achteruitgang
doen wij er het beste aan de drie Zaanbannen die een geheel afwijkende demografische ontwikkeling hadden uit dit totaal te
elimineren. Op het overige platteland van het Noorderkwartier
leefden in 1622 dan 42.943 (100,0) personen, en in 1795 28.819
(67,1). Laten wij de gehele Zaanstreek buiten beschouwing dan
waren deze indexcijfers in 1622 en 1795 resp. 100,0 en 68,7 6 . Buiten de hiervoor besproken dorpen in de 5 bannen van de Zaanstreek geeft Struyck van nog dertien plattelandsbannen in het
Noorderkwartier het aantal inwoners omstreeks 1742. Van het
dorp Graft en van de Schermermeer was het aantal inwoners om142

streeks 1748 te reconstrueren uit plaatselijke kohieren7. Van deze
dertien bannen plus Graft waren de inwoneraantallen zoals in
tabel 3.2 staat aangegeven.
TABEL 3.2. De bevolking in veertien plattelandsbannen in 1622, 1742 en 1795
1622

±1742

1795

Heiloo
Wijk aan Zee
Graft
De Rijp
Warder
Middelie-Akswijk
Oosthuizen
Kwadijk
Broek in Waterland
Zunderdorp
Schellingwoude
Landsmeer
Purmerland
Beemster

871
543
3.161
2.366
632
983
1.312
826
686
620
1.048
1.416
1.880
1.730

457
578
1.483
1.870
354
613
653
209
580
786
897
886
1.126
2.078

455
327
1.210
1.568
300
352
643
182
762
948
891
868
1.048
2.308

totaal
(indexcijfers)

18.074
(100,0)

12.570
(69,5)

11.862
(65,6)

In deze dorpen woonden zowel in 1622 als in 1795 circa 50%
van de plattelandsbevolking in het Noorderkwartier buiten de
Zaanstreek. Zij vormen dus een tamelijk representatief geheel.
En dit temeer, omdat de indexcijfers van de ontwikkeling in de
totale periode 1622-1795 voor dit platteland en deze twaalf bannen nagenoeg gelijk waren (69,5 en 65,6). Uit de opgaven van de
bevolkingsaantallen in 1742 blijkt, dat de grote achteruitgang van
het platteland vóórdien heeft plaatsgevonden, zoals dat ook reeds
voor Monnikendam en eventueel Alkmaar werd geconstateerd.
In de periode 1742-1795 is dan nog wel een kleine verdere achteruitgang aan de orde, die in de meeste streken tot 1815 aanhoudt
(zie tabel 2.23). Ook in de Schermermeer ging het inwonertal na
1749 achteruit. Op grond van een plaatselijk kohier mag voor dat
jaar eenvermoedelijke bevolkingvan 1.325 zielenworden verondersteld. In 1795 was dit aantal waarschijnlijk ongeveer 1.250. Het
aantal huizen daar liep in de periode 1731-1795 terug van 255
naar 241 8 .
Op het Westfriese platteland was de algemene ontwikkeling niet
anders. Van vijftien Westfriese dorpen, welke door Struyck9 worden besproken, kon het bevolkingsgetal van omstreeks 1742 worden
vergeleken met dat van 1622 en 1795.
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vijftien Westfriese dorpen
(indexcijfers)

1622

±1742

1795

7.250
(100,0)

3.563
(49,1)

3.856
(53,2)

Ook hier heeft de grote achteruitgang zich voltrokken vóór
1742. Zoals in hoofdstuk 2 reeds werd opgemerkt, was de achteruitgang in Westfriesland zelfs nog geprononceerder dan in het
Noorderkwartier. In Westfriesland lag het kerngebied van de ontvolkinginNoordholland. Opvallend ishet hier echter, dat het dieptepunt reeds vóór 1795 werd bereikt. Voor het einde van de achttiende eeuw zette het herstel voor Westfriesland in, terwijl het
verval van het Noorderkwartier tot 1815 aanhield. Deze constatering sluit geheel aan bij die van het voorgaande hoofdstuk,
waarin reeds naar voren kwam, dat Westfriesland veel beter dan
het Noorderkwartier door de Franse tijd heenkwam en ook in de
negentiende eeuw sneller in bevolking groeide. Het keerpunt in de
demografische trend lag voor het Noorderkwartier eerst na 1815,
voor Westfriesland vermoedelijk reeds na het midden van de achttiende eeuw.
Devolgendewerkhypothese kan alsvoorlopigeconclusievan deze
paragraaf worden geformuleerd: de grote bevolkingsachteruitgangin
Noordholland voltrokzich in deperiode1622-1742. Na 1742gaat deachteruitgang in het Noorderkwartier langzaam verder tot 1815. In Westfriesland zijn deeerste tekenen vanherstel reeds na 1742tebespeuren. Dedrie
^aanbannen, Krommenie, Oostzonenen Westzanen makeneen geheel andere
ontwikkeling door. In deperiode 1622-1742 heeftdaarbijnaeen verdubbeling
van de bevolking plaatsgevonden,maar deperiode1742-1815 wordtgekenmerkt door eengrootverval.

3.2. D E OPGAVEN VAN WEERBARE MANNEN

In verschillendejaren werd in Holland ofgedeelten daarvan optekening gedaan van de aantallen weerbare mannen ten plattelande. Mij zijn deze optekeningen bekend geworden uit de jaren
1653, 1672, 1747 en 1785.Ook in de Franse tijd werden inventarisaties van de mankracht gemaakt 10 , maar aangezien het materiaal
uit die jaren toch reeds overvloedig is, werden deze moeilijk te
interpreteren gegevens buiten beschouwing gelaten.
De optekening van 1785 heeft voor ons doel geen waarde, omdat - althans voor de dorpen benoorden het IJ - de gegevens daarvan niet zijn bewaard. Die van 1747 werd voor het platteland van
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het Zuiderkwatier reeds eerder door mij uitgegeven11. Voor de
negen bannen benoorden het IJ, die tot het bestuursgebied van de
Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier behoorden (zie
kaart 1.2), kunnen wij hiervan gebruik maken 12 . Ook voor het
Noorderkwartier bestaat een opgave uit 1747, die weliswaar veel
beknopter isdan dievan het Zuiderkwartier en waaraan een aantal
dorpen ontbreken, maar die toch een welkome aanvulling is voor
de lege plekken, die de tellingen van Struyck lieten bestaan 13 .
Demoeilijkheid vandereductiefactor hebikreedselders behandeld.
Vergelijking van de aantallen weerbare mannen in 1747 en de bevolkingsopgaven van Struyck gafvoor vijf bannen in de Zaanstreek
en elf bannen in het Noorderkwartier een reductiefactor van resp.
1.000/257 en 1.000/26114. Het ligt daarom voor de hand op het
totaalcijfer van de weerbare mannen in het Noorderkwartier in
1747dereductiefactor 100/26toetepassen om debevolkingvan het
platteland in dat jaar bij benadering te reconstrueren. Deze reconstructie heeft betrekking op het gehele platteland van het
Noorderkwartier met uitzondering van Beverwijk, Castricum, Egmond aan Zee, Warder, het eiland Marken, waarvan de omvang
van de weerbare manschap onbekend is. In overeenstemming met
het verschil in ontwikkeling van het aantal inwoners tussen Oostzanen-Westzanen-Krommenie en het overige platteland, dat in de
voorgaande paragraaf werd geconstateerd, is bij de reconstructie
van het inwoneraantal in 1747intabel 3.3.dezeindeling toegepast.
De uitkomsten van de berekeningen in tabel 3.3 zijn een volledige bevestiging van de werkhypothese, die aan het eind van de
voorgaande paragraaf werd geformuleerd. Zij onderschrijven de
TABEL 3.3. Reconstructie van het aantal inwoners van het platteland van het
Noorderkwartier in 1747opbasisvanhetaantalweerbare mannen

Oostzanen 1
Westzanen }
Krommenie J
overige platteland
(excl. Beverwijk,
Castricum, Egmond
aan Zee, Warder,
Marken)
totaal

weerbare
mannen
1747

reductiefactor

bevolking
1747

bevolking
1795

6.199

100/26

23.842

20.276

-3.566

-15,0

6.407

100/26

24.642

23.605

-1.037

-4,2

12.606

100/26

48.484

43.881

-4.603

- 9,5

afname
absoluut

0/

/o
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conclusies die uit de cijfers van Struyck getrokken konden worden,
volkomen. Op grond van zijn opgaven daalde in de periode 1742—
1795 het inwonertal van de drie grootste Zaanbannen met ruim
16% (tabel 3.1) en die van veertien andere plattelandsbannen met
ruim 5% (tabel 3.2). De berekeningen van tabel 3.3voeren voor de
ietskortere periode 1747-1795 tot de percentages van 15%voor de
drie Zaanbannen envan 4.2%voor bijna het gehele overige platteland. Op grond van de confrontatie van deze twee van elkaar
onafhankelijke gegevens kunnen wij thans wel als een vaststaand
feit aannemen, dat 1. de grote depopulatie van het platteland van het
Noorderkwartier buiten de ^aanstreek voor 1742 heeft plaatsgevonden, en
2. de bannenvan Oostzanen, Westzanen en Krommenie in de tweede helft
vande achttiende eeuweenaanzienlijk bevolkingsverlies hebbengekend.

De opgaven van de weerbare mannen op het Westfriese platteland zijn veel minder volledig dan die in het Noorderkwartier.
Vooralvan de Waddeneilanden ende dorpen in dekopvan Noordholland missen wij deze gegevens. Maar ook in het eigenlijke kerngebied van Westfriesland liggen een aantal dorpen waarvan de
opgaven te dubieus zijn om met de uitkomsten van de telling van
1795tekunnenwordenvergeleken1s .Deoverblijvende dorpenen/of
bannen, 61 in totaal, vormen echter de overgrote meerderheid van
het Westfriese platteland. In 1795 woonde daar ruim 64% van de
totale plattelandsbevolking. De ontwikkeling in deze 61 dorpen/
bannen kon dus representatief worden geacht voor het totaal.
Tabel 3.4 bevestigt eveneens hetgeen hiervóór reeds hypothetisch
werd geformuleerd op basisvan de tellingen van Struyck in vijftien
Westfriese dorpen: de tweedehelft van de achttiendeeeuw is voor Westfriesland (platteland) eentijdperk van bevolkingstoename. Anders d a n dat

in het Noorderkwartier het geval is,ishet dieptepunt van de demografische ontwikkeling in Westfriesland vóór 1795 voorbij. Wanneermenwaardewiltoekennen aan hetfeit, dathet groeipercentage
voor periode 1742-1795volgensde (beperkte) gegevensvan Struyck

TABEL 3.4. Reconstructie van het aantal inwoners van het grootstegedeelte van
het Westfriese platteland in 1747 op basis van het aantal weerbare
mannen

61 Westfriese
dorpen/bannen
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weerbare
mannen
1747

reductiefactor

6.711

100/26

bevolking
1747

bevolking
1795

toename
absoluut

°/
/o

25.812

28.111

2.299

8,9

8,3% bedroeg en dit volgens de meer uitgebreide (maar tevens
vagere) gegevensvan deweerbare mannen in deperiode 1747-1795
8,9% heeft bedragen, kan men daar de conclusie aan verbinden,
dat de omslag tot groei in Westfriesland eerst na 1747 is gekomen
en tenminste 9%heeft bedragen tot 1795. Die veronderstelling zou
op basis van deze gegevens alleen te ver gaan. Zij sluit echter zo
goed aan bij de economische situatie op dit overwegend agrarische
platteland rond het midden van de 18eeeuw (zie hoofdstuk 7passim en paragraaf 7.6 in het bijzonder), dat het plausibel is de omslag in Westfriesland niet eerder dan 1750 à 1755te dateren. Deze
conclusie houdt tevens in, dat de bevolkingsachteruitgang op het
Westfriese platteland tussen 1622 en het demografische dieptepunt
(omstreeks 1750?) nog groter is geweest dan in het voorgaande
hoofdstuk voor de periode 1622-1795 kon worden vastgesteld (zie
tabel 2.18 en grafiek 2.4).
De tellingen van de weerbare mannen in 167216 geven de indruk
zeer onvolledig te zijn geweest. De omvang van de mannelijke
bevolking tussen de 18 en 60jaar laat voor de meeste dorpen een
inwonercijfer veronderstellen, dat ver beneden dat van 1622 en
somszelfsbeneden datvan 1742en 1795ügt. Zelfswanneer de mannelijke bevolking in deleeftijdsgroep van 18-60jaar op slechts 22%
van de totale bevolking wordt geschat, komen sommige dorpen op
inwonertallen die nogal ongeloofwaardig aandoen, b.v. (tussen
haakjes het inwonertal van 1622):
Broek in Waterland
Purmerland
Assendelft
Egmond aan Zee

373
(686)
914 (1.880)
1.527 (2.501)
964 (1.298)

Voor de reconstructie van de bevolking in 1672 kunnen deze
lijsten dus beter buiten beschouwing worden gelaten, zolang geen
andere gegevens ter beschikking staan, waaraan de betrouwbaarheid kan worden getoetst. Voor één categorie mag hierop echter
een uitzondering worden gemaakt, nl. die dorpen waar het bevolkingsgetalin 1672gelijk ofhoger uitkomtdan in 1622.Aangezien
de reconstructie van de bevolking op basis van weerbare mannen
nooit uitkomsten zal geven die hoger zijn dan het werkelijke inwonertal, en het dus om minimumaantallen gaat, moet de bevolking tussen 1622 en 1672 zijn toegenomen in die dorpen, waar de
reconstructie van 1672 hogere aantallen geeft dan daar in 1622
werdenopgegeven. Geziendeonzekerheid over de betrouwbaarheid
vandeopgavenvan 1672kunnenookbij dezecategoriegeenconclusies worden getrokken over de grootte van de bevolkingstoename.
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Het verschijnsel zelfisechter voor geen bestrijding vatbaar 17 . Deze
tendentie van bevolkingsgroei kan voor de volgende bannen worden aangenomen op grond van vergelijking van 1622 en 1672.

Graft
Uitgeest
Oostzanen
Westzanen
Grootschermer-Schermerhorn

1622

1672

3.161
2.125
5.389
4.968
2.999

3.350
2.336
6.300
6.237
2.955

Tijdens de eerste Engelsezeeoorlog werden in de dorpen langs de
kust de weerbare mannen van 18 tot 60jaar geteld en in vendels
ingedeeld om de kust tegen onverhoedse aanvallen te beveiligen.
In hoeverre dit ook langs de Noordhollandse kust is gebeurd, staat
nietvast, maar deopgavenvan weerbare mannen zijn inieder geval
niet bekend. In het bestuursgebied van de Gecommitteerde Raden
van het Zuiderkwartier gebeurde de optekening wel (sept. 1652).
Daardoor bestaan er opgaven voor Heemskerk, Wijk aan Zee, Wijk
aan Duin en Beverwijk, die onder het bewind van het Zuiderkwartier vielen 18 . Van deze opgaven is die van Beverwijk onbruikbaar,
omdat daaruit gelaten werden deoudepersonen endegenen dievan
aalmoezen leefden, zoals de burgemeesters schreven. Aangezien
onbekend is hoeveel en wat voor personen daaronder werden begrepen, is de opgave niet bruikbaar voor reconstructie van het
aantal inwoners. Wanneer wij wederom aannemen, dat de weerbare manschap van 18 tot 60 jaar 22% van de totale bevolking
vormde, krijgen wij voor de andere dorpen de onderstaande uitkomsten:

Heemskerk
Wijk aan Duin
Wijk aan Zee

1622

1652

720
147
543

686
232
550 19

De gegevens van deze tellingen uit 1622 en 1652 zijn zo beperkt,
dat er moeilijk een algemene conclusie uit te trekken valt. Het is
vrijwel zeker, dat omstreeks 1650 in het zuidwesten van het Noorderkwartier de bevolking nog op het peil van 1622 stond. Voor
Heemskerk vindt dit bevestiging in het kohier van het familiegeld
van 1674,waarin alle personen werden opgeschreven20. In dat jaar
148

waren daar 697 inwoners, zodat er ten opzichte van 1622 nog nauwelijks van achteruitgang kan worden gesproken. In 1672 is de
bevolking van het Schermereiland en in ieder geval van de Zaanstreek groter dan in 1622. Het Noorderkwartier was toen bovendien verrijkt met de bewoners van de Purmer, Wijde Wormer en
Schermermeer, waar in 1622 nog geen bewoning was.Wanneer het
verval in de steden en die gedeelten van het platteland, waarover
wij nog geen betrouwbare inlichtingen hebben, niet reeds voordien
is begonnen, dan zal het Noorderkwartier omstreeks de periode
1650-1670 meer inwoners geteld moeten hebben dan in 1622.

3.3. D E HUIZENTELLINGEN

In het vorige hoofdstuk kwamen de moeilijkheden, die zich
voordoen bij het gebruik van deze gegevens voor de reconstructie
van het bevolkingsverloop, reeds ter sprake en de opgaven van de
haardsteden in de informacie werden daar reeds benut bij het
vaststellen van het bevolkingsgetal in 1514. Omdat in Holland,
zoals in vele andere streken, huizen en haardsteden dikwijls het
object van een belastingheffing zijn geweest, zijn deze gegevens in
zo'n grote hoeveelheid bewaard gebleven, dat zij ondanks de daaraan klevende bezwaren bij het historisch-demografische onderzoek
niet buiten beschouwing kunnen blijven. Voor de periode tussen
1514 en 1622 zijn de huizentellingen zelfs het enige soort gegeven,
dat ter beschikking staat om een indruk tekrijgen van de ontwikkeling van het bevolkingsgetal. Uit het materiaal werden negen jaren
geselecteerd, die het meest volledige overzicht geven (zie bijlage 4): 1477, 1494, 1514, 1543, 1561, 1569, 1630, 1731 en 1795.
Dat de bezwaren, die tegen het gebruik van dit materiaal kunnen
worden aangevoerd, reëel zijn, blijkt b.v. uit de vergelijking van de
dichtheid van de bewoning per huis in 1514, 1630, 1740 en 1795.
Deze was zoals nog zal blijken 21 :
1514 ±5,9
ca. 1630 ±5,3
ca. 1740 ±4,3
1795 ±4,2
Uit deze vier dichtheden van bewoning kunnen voor ons doel
onmiddellijk enige belangrijke gevolgtrekkingen worden gemaakt:
1.het isniet geoorloofd met eenvoor alleperioden gelijke reductiefactor te werken;
2. erstaat eensteedsinomvangtoenemende wooneenheid per hoofd
van de bevolking ter beschikking over een tijdsverloop van bijna
drie eeuwen;
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3. in de twee perioden 1514-1630 en 1731-1795 moet het aantal
huizen zich grosso modo analoog aan het aantal inwoners hebben ontwikkeld. Deze conclusie is van groot belang voor de interpretatie van de huizentellingen uit de zestiende eeuw;
4. de bevolkingsgroei tussen 1514en 1622isvermoedelijk een langdurig procesgeweest ofheeft zichiniedergeval niet (uitsluitend)
eind zestiende en begin zeventiende eeuw voorgedaan, gezien het
feit dat de bevolking in 1630ruimer wasgehuisvest dan in 1514;
5. eriszo'n grootverschil tussendewoondichtheid in 1630en1731,
dat een onderlinge vergelijking van deze twee huizentellingen
van zeer beperkte waarde isvoor dereconstructie van de demografische evolutie. De belangrijkste conclusie van deze vergelijking is
wel, dat in perioden van demografische regressie de ontwikkeling
van het aantal huizen zelfs op lange termijn bij die regressie ten
achter blijft en een sterke daling van het aantal bewoners per huis
optreedt.
De onderlinge vergelijkbaarheid van de huizentellingen van
1514 en 1630 met bewoningsdichtheden van resp. 5,9 en 5,3 wordt
noggroter wanneer wij uitgaan vandeacceptabele veronderstelling,
dat de bevolking van Noordholland verder in aantal is toegenomen
tussen 1622 en 1630, de data van de volks- en huizentelling. Wanneer de bevolking in de acht jaren 1622-1630 met 3,5% zou zijn
toegenomen, zou de dichtheid per huis in 1630 in feite reeds ruim
5,5 hebben bedragen. In werkelijkheid is dit zeker het geval geweest. De ontwikkeling van het aantal huizen tussen 1514 en 1630
is derhalve een tamelijk betrouwbare indicatie voor de ontwikkeling van het bevolkingsaantal zelf. Ook zal er geen groot verschil
in bewoningsdichtheid per huis in 1514, 1494en 1477zijn geweest,
zodat wij voor de periode van anderhalve eeuw tussen 1477 en
1630 in de ontwikkeling van het aantal huizen een tamelijk nauwkeurige weerspiegeling van de ontwikkeling van het aantal inwoners vinden. Van de zeven opgaven van de aantallen huizen
in deze periode zijn er echter slechts twee, die van 1514 en 1630,
voor het gehele Noorderkwartier volledig (zie bijlage 4). Het probleem is nu of de opgaven uit de andere vijfjaren omvangrijk genoeg zijn om als representatief voor de ontwikkeling van het gehele gebied te worden aanvaard. Daarom is in tabel 3.5, waarin
de opgaven van de verschillende jaren telkens worden vergeleken
met die van de overeenkomstige dorpen en steden uit 1514, aan
het jaar 1514 een kolom toegevoegd, waarin het percentage staat
aangegeven dat de voor vergelijking in aanmerking komende
dorpen en steden in 1514 vormden. Bovendien is een driedeling
gemaakt naar steden, Zaanstreek en overige platteland. Uit deze
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percentages is te zien, dat de vergelijking van 1477 en 1494 met
1514 betrekking heeft op 69,4%van het totaal van 1514. De vergelijking van 1543, 1561 en 1569 met 1514 heeft betrekking op
52,9%, 72,2%en 54,3%van het totaal van 1514.Deze percentages
moeten op zichzelf als groot genoeg worden beschouwd om een
enigszins getrouwe indruk van het totaal te geven. Een probleem
isechter, dat deze percentages niet gelijkelijk over steden en platteland van het Noorderkwartier gespreid liggen. Vooral voor de steden geldt dit. Zo kon in 1543 slechtsPurmerend met 1514 worden
vergeleken (11,5%) enin 1569slechtsEdamenPurmerend (33,7% ) .
Veel gunstiger zijn deze percentages reeds voor het platteland buiten de Zaanstreek (73,5%, 64,8%, 57,5% en 51,4%), terwijl de
opgaven van de Zaandorpen altijd volledig zijn behoudens het
ontbreken van het kohier van Assendelft in 1561.Het resultaat van
deze samenstelling van de eindpercentages is een iets te grote invloed van het Zaanse en een te geringe invloed van het stedelijke
aandeel. Het meest representatieve en meest regelmatig gespreide
percentage komt hetjaar 1561 toe, waarin de verhouding ten opzichte van 1514 voor het gehele Noorderkwartier 72,2% was,
waaronder de steden 90,0%, de Zaanstreek 76,4% en het overige
platteland 57,5% haalden.
Vooral de indexcijfers (1514 = 100) die in tabel 3.5 konden
worden berekend, geven de ontwikkeling van huizen en bevolking
duidelijk aan. De jaren van politieke onrust, die na de dood van
Karel de Stoute het gehele Bourgondische rijk getroffen, zijn ook
aan Holland en Noordholland in het bijzonder niet ongemerkt
voorbijgegaan. Naast een serie kleine conflicten, zoals de Jonker
Fransen oorlog en invallen van Geldersen, culmineerde de politieke en sociale onrust in Noordholland in de onlusten van het
kaas- en broodvolk. De periode tussen 1477 en 1494 geeft dan ook
een forse daling van het aantal huizen in het Noorderkwartier te
zien. Het zijn de steden (van 85,8 naar 75,8) en vooral het platteland buiten de Zaanstreek (van 107,9 naar 94,0) die hiervan te lijden schijnen te hebben gehad. De Zaanstreek blijft nagenoeg constant. Voor het gehele Noorderkwartier daalde het aantal huizen
in deze korte periode met ruim 10%. In de enqueste van 1494
wordt ook het verval van handel en nijverheid in sombere kleuren
geschilderd. Na 1494heeft het herstel zich spoedig ingezet. Niet alleen blijkt dit uit deverschillende passagesvan deinformacie, maar
ook uit de vergelijking van de aantallen huizen in 1494 en 1514.
Over het geheel was in datjaar het peil van 1477 weer bereikt met
dien verstande, dat vooral de steden dit overtroffen en het platteland buiten de Zaanstreek in tempo van herstel iets achterbleef.
DeZaanstreek bleefookindezeperiodeopeenconstant niveau.
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Uit de vergelijking van de indexcijfers van 1514, 1543, 1561 en
1569 blijkt duidelijk, dat het welstandscriterium dat in 1543 werd
gehanteerd (alleen huizen boven een bepaalde huurwaarde werden
belast),van invloed isgeweest ophet aantal huizendat in dekohieren werd genoteerd. De getallen hebben alleen waarde om aan te
geven, dat ook in de periode 1514-1543 de bevolking in aantal is
toegenomen. Het indexcijfer van 108,9 is echter zeker te laag en
geeft de werkelijke ontwikkeling te zwak weer. Duidelijk blijkt
dit uit de vergelijking met de cijfers van 1561 en 1569. Het is niet
aan te nemen, dat een zo snelle groei in de achttien jaren tussen
1543 en 1561 mogelijk was. Mede in het licht van wat hiervóór is
gezegd over de spreiding van onzegegevens uit 1543over het Noorderkwartier kunnen degegevensditvanjaar verder buiten beschouwing blijven na ons duidelijk gemaakt te hebben, dat de bevolking
in de periode 1514-1543 aanzienlijk moet zijn gegroeid.
Hoe sterk die groei in de eerste helft van de zestiende eeuw moet
zijn geweest, blijkt eerst duidelijk uit de vergelijking van de aantallen huizen in 1561 en 1569 met 1514 en eigenlijk met 1494. Alleen
reeds in deperiode 1514-1561 nam het aantal huizen in hetNoorderkwartier

met bijna70% toe. Zeer belangrijk voor de waardering, die aan dit
cijfer moet worden toegekend, isde constatering die hiervóór werd
gedaan, dat aan de betrouwbaarheid van het cijfer van 1561 grote
waarde moet worden toegekend, omdat het zowel een groot percentage van het Noorderkwartier omvat (72,2% in 1514) als ook
aan tamelijk regelmatige spreiding over steden, Zaanstreek en platteland heeft. Dedaling naar het indexcijfer 163,5in 1569berust dan
ook grotendeels op een optische misleiding, die haar oorzaak vindt
in het ontbreken van bepaalde plaatsen in het ene of andere jaar
en in de algehele daling van het aantal huizen dat met 1514 kan
worden vergeleken (in 1561 72,2% en in 1569 54,3%van 1514).
Hoewel inderdaad enkeledorpen eenverschilvan het aantal huizen
tussen 1561en 1569vertonen, dieslechtslijkt tekunnen worden verklaard door foutieve opgaven in een van de tweejaren 22 , geven de
totaalcijfers van de onderling vergelijkbare plaatsen in deze twee
jaren nog een stijging van 3.491 tot 3.708 huizen. Dit iseen verdere
stijging met ruim 6 % in deze acht jaren. Slechts vanuit 1514 bekeken, is er dus een schijnbare daling, die aan de onvolledigheid
van het materiaal moet worden toegeschreven.
Toch ishet zeerwaarschijnlijk, dat de periode 1567-1578 (komst
van Alva tot satisfactie van Amsterdam) een stagnatie, zo niet een
achteruitgang van de bevolking van Noordholland te zien heeft
gegeven. Voor deze veronderstelling zijn meerdere argumenten te
vinden: de algehele economische malaise, dievooral de scheepvaart
en derhalve speciaal Noordholland tijdens het bewind van Alva
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heeft getroffen; de oorlogshandelingen in verband met het beleg
van Haarlem en Alkmaar; tot de overgang van Haarlem en Amsterdam bleef vooral het zuiden van Noordholland een frontlinie
waar voortdurend werd gevochten en dorpen werden vernield 23 ;
de scheepvaart lag daar stil;erzijn inwonersgevlucht zowel bij de
komstvan Alvaalsooklater onder het bewind van Sonoy.Degegevens over de aantallen huizen te Edam en Monnikendam in welke
plaatsen nog kohieren uit andere jaren van de zestiende eeuw zijn
bewaard, bevestigen dit vermoeden van stilstand of achteruitgang
in dejaren zeventig en tachtig van de zestiende eeuw 24 . In beide
plaatsen voltrekt zichdebevolkingstoename duidelijk in tweefasen:
de eerste van omstreeks 1500 tot ongeveer 1567 à 1570, de tweede
begint omstreeks 1580. De zeventiger jaren zijn een periode van
stilstand, zoniet achteruitgang 25 . In hoeverre deze tussenfase alleen
voor Noordholland of voor een groter gebied geldt, is zonder verder onderzoek niet te zeggen.
Tabel 3.5laat ziendat dehernieuwde groeivan debevolking, die
wij uit de aantallen huizen te Edam en Monnikendam vaststelden,
in het gehele Noorderkwartier plaatsvond. Was het indexcijfer van
1569tenopzichtevan 1514163,5,in 1630wasditgestegen tot247,2.
Dit betekent, dat ook het tempo van de groei- wanneer wij uitgaan
van een stagnatie tot lichte teruggang vanhet bevolkingscijfer in
dejaren zeventig - in de tweede periode ( ± 1580-1630) ongeveer
gelijk was aan dat in de eerste helft van de eeuw. Daarbij moet
echter wel worden bedacht, dat na 1600 veel nieuw land voor bewoning werd gewonnen, zodat de bevolkingsvermeerdering op het
oude land in de tweede groeifase vermoedelijk zelfs iets kleiner is
geweest dan in de eerste. De vergelijking van de dorpen en steden,
waarvan zowelin 1569als 1630het aantal huizen (resp.gebouwen)
bekend is (bijlage 4), bevestigtdit. Nade omrekening in 1630 van
de gebouwen tot huizen zoals bij tabel 3.5 staat aangegeven, blijkt
het indexcijfer van 1630 (1569 = 100) bijna 140 te zijn, nl. ruim
160 voor de Zaanstreek en omstreken, 125 voor de steden en het
platteland. De indexcijfers van de periode 1514-1569 waren hoger.
Voor de steden en het platteland buiten de Zaanstreek is een bepaald gezichtsbedrog niet uitgesloten wegens de onvolledigheid
van het materiaal uit 1569.Voor de Zaanstreek kan dit niet gelden,
omdat zowel in 1514 als in 1569 en 1630 het materiaal volledig is.
Aangezien hier de vermindering van het groeitempo onomstotelijk
is aan te tonen, mag ook aan de uitkomst van de wat onvollediger
gegevens een grote mate van betrouwbaarheid worden toegekend.
Ook wanneer de lacunes van het materiaal enigszins worden opgevuld door de aantallen van 1561 te vergelijken met 1514 en 1630
krijgt men hetzelfde beeld. Zo groeide b.v. Alkmaar van 889 hui154

zen in 1514 tot 1.778 in 1561 hetgeen bijna een verdubbeling is.
In 1630 stonden daar 2.727 gebouwen, hetgeen vermoedelijk zo'n
2.500 huizen betekende. De toename over een langere periode
bedroeg hier altijd minder dan 50%.Ook uit andere vergelijkingen
komt hetzelfde beeld naar voren:de toename van 1514 naar 1561-1569
isgroter dandievan1561-1569 naar 1630.De vertraging in de groei
op het oude land werd echter gecompenseerd door het openleggen
van nieuwe woongebieden (Beemster, Purmer etc). Het winnen
van dit nieuwe land staat dan ook zeker in verband met een bevolkingsdruk, zoals in hoofdstuk 1 werd gesteld. Aangezien dit
nieuwe land echter niet onbeperkt kon worden aangewonnen,
kwam het verzadigingspunt voor geheel Noordholland na 1600
steeds dichterbij.
Bij de beschouwing van de ontwikkelingen op regionaal en zelfs
op lokaal niveau zijn frappante overeenkomsten en verbanden te
leggen. In tabel 3.5 valt de aanhoudende sterke groei van de
bevolking in de Zaanstreek op. In 1561 was het indexcijfer van de
huizen reeds 205; in 1630 311. Geheel in overeenstemming met de
constateringen in het vorige hoofdstuk gedaan, ging deze ontwikkeling in de Zaanstreek ook in de zeventiende eeuw verder: het
indexcijfer van de huizen beliep in 1731 zelfs 541.Deze constateringen bevestigen ondertussen enkele opmerkingen, die in hoofdstuk 2over de Zaanstreek werden gemaakt, nl.dat derelatief sterke
groei van de bevolking aan de latere industriële activiteiten rond
de molens is voorafgegaan. Reeds in het midden van de zestiende
eeuw was er in Noordholland en waarschijnlijk in geheel Holland
geen gedeelte van het platteland dichter bewoond dan het gebied
langs de Zaan. Maar ook het relatief achterop raken van het Duinkavel, dat bij tabel 2.23 reeds ter sprake kwam, wordt bevestigd in
tabel 3.8, waar de regionale ontwikkeling van de bevolking 15141622 en van de huizen 1514-1630 met elkaar worden vergeleken.
Opvallend is de grote overeenstemming met de beide indexcijfers
metuitzonderingvanhet Schermereiland. Dit laatste is ongetwijfeld
te wijten aan te lage opgaven van het aantal haardsteden in 1514.
Bij de bespreking hiervan in hoofdstuk 2 bleek ook het aantal inTABEL 3.6.

1508
1561
1572
1580
1588
1630

Aantal huizen te Monnikendam, 1508-1630
500
616
642 (605 binnen de muren)
? (595 binnen de muren)
636 (608 binnen de muren)
± 7 5 0 (818 gebouwen)
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T A B E L 3.7.

AantalhuizenteEdam,1477-1795

1477
1494
1514
1557
1561
1569
1579
1584
1588

±550

450
496
730
806
898
613
715
717

1591
757
1595
803
1601
904
1614
980
1.066
1622
1630 ±1.075(1.141gebouwen)
1655
1.232
1731
909
1795
891

woners per huis daar ongeloofwaardig hoog (tabel 2.5). Het werkelijke aantal huizen is daar waarschijnlijk het dubbele geweest
van het opgegeven aantal. Ook al geeft het indexcijfer van de huizen op het Schermereiland dus een overtrokken beeld van de werkelijke ontwikkeling, het mag toch als een bevestiging worden beschouwd van de eerder geconstateerde bevolkingsontwikkeling
aldaar (tabel 2.23 en grafiek 2.5). Uit de beschouwing van het toenemen van het aantal huizen op het Schermereiland in 1514, 1561
en 1630, toen resp. 142 (waarschijnlijk ± 275), 534 en ± 1.72526
huizen aanwezig waren, blijkt dat hier de grootste groei zich eerst
nâ 1561 is gaan voltrekken. Dit is geheel in overeenstemming met
de geografische veranderingen die daar tot stand kwamen door de
activiteiten van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen, waardoor de bewoonbaarheid van het Schermereiland
ten zeerste moet zijn verbeterd (zie hoofdstuk 1). Het is in dit opzicht ook in zekere zin als een soort nieuw land te beschouwen.
Tussen 1628/30 en 1731 is in Holland geen nieuwe algemene
telling van huizen gehouden. Voor het onderzoek naar de demografische evolutie in de zeventiende eeuw is dit een ernstige handicap. Het staat immers geenszins vast, dat het Noorderkwartier
omstreeks 1630hethoogtepunt vanzijn bevolkingsgroeihad bereikt,
noch is het bekend wanneer de teruggang van het aantal inwoners
is begonnen. Tellingen van huizen in verschillendejaren, zoals dit
in de zestiende eeuw is gebeurd, zouden voor het bepalen van die
data belangrijke gegevens hebben kunnen verschaffen. Uit het verschil in de dichtheid van bewoning per huis in 1630 en 1740 werd
reeds geconcludeerd dat de huizentellingen van 1630 en 1731 niet
zonder meer met elkaar mogen worden vergeleken voor demografischedoeleinden. Ook de constatering gedaan in tabel 3.5 dat in
1731 toch ruim 2.100 huizen meer in het Noorderkwartier stonden
dan in 1630, bewijst niet dat de bevolkingsgroei ook na 1630 nog
moet zijn doorgegaan. Het blijkt immers, dat dit geheel het gevolg
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TABEL 3.8. De indexcijfers van de regionale bevolkingsontwikkeling van het
aantal inwonerin 1514—1622"en van het aantal huizen 1514—1630"
(1514 = 100)

Vier steden
Duinkavel
Zeevang
Waterland
Schermereiland
Zaanstreek

bevolking 1514-1622

huizen 1514-1630

223,5
143,1
147,2
156,2
520,0
284,5

220,1
149,1
218,4
166,0
1.215,5
310,7

• Zie tabel 2.23.
b
Gebouwen omgerekend tot huizen zoalsgedaan in tabel 3.5.De verhouding
op het Schermereiland genomen zoals in de Zaanstreek. De samen met grond
verpachte boerderijen buiten beschouwing gelaten.

is van de verdere groei van de Zaanstreek, terwijl het aantal huizen in de rest van het Noorderkwartier in 1731 kleiner is dan in
1630.Beide ontwikkelingen kunnen elkaar in de eerste decennia na
1630in evenwicht hebben gehouden.
Toch zijn er enkele gegevens over de verdere ontwikkeling van
het aantal huizen, die weliswaar partieel en gebrekkig zijn, maar
toch niet zonder betekenis. Uit tabel 3.7 is te lezen dat het aantal
huizen te Edam van 1.066 in 1622 en ongeveer 1.075 in 1630 nog
toenam tot 1.232 in 1655.Een toename met ruim 14,5%in vijfentwintig jaar. Ook in de periode 1654-1665 werden in Edam nog
20 nieuwe huizen gebouwd, terwijl slechts 2 werden afgebroken27.
Het onleesbaar geworden kohier van de nieuwbouw in de periode
1632-1655 telt acht dichtbeschreven pagina's 28 en bevestigt daarmeede toename van het aantal huizen tussen de tellingen van 1630
en 1655. Te Beverwijk worden in de periode 1632-1655 nog 73
nieuwehuizenvermeld 29 ; inBroek inWaterland werden gedurende
de periode 1630-1665 17 nieuwe huizen gebouwd 30 . Inde dorpen
van het Noorderkwartier, die tot het ontvangerschap van Alkmaar
behoorden (Duinkavel en Schermereiland), werden in de korte
periode 1654-1665 nog 117nieuwe huizen gezet, waartegenover
een afbraak van slechts 15 huizen stond 31 . In de stad zelf werden
toen slechts 3 nieuwe huizen geteld, tegenover 4 afgebroken huizen 32 . In de meeste dorpen van de Zaanstreek is de toename van
het aantal inwoners in ieder geval verder gegaan. Wij weten dit
reedsuit devergelijking van de tellingvan 1622metdievan Struyck
van omstreeks 1740. Ook de toename van het aantal huizen in de
periode 1630-1731 bewees dit duidelijk (van 3.480 tot 6.057 huizen). Enkele over de zeventiende eeuw verspreide gegevens over
aantallen huizen aldaar doen vermoeden, dat de bevolkingsgroei
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in deze Zaandorpen de gehele zeventiende eeuw heeft aangehouden. Zo wordt in Krommenie in de periode 1632-1654 de nieuwbouw gemeld van 93 huizen en in de periode 1654-1665 nog eens
van 42 huizen 33 . Behalve de aantallen in 1630 en 1731 geven kohieren de aantallen in 1665 en 168734. In deze vierjaren waren de
totalen resp. 406 gebouwen, 556, 580 en 616 huizen. Deze cijfers
wijzen op een verdere groei, die na 1665langzamer begint te worden. Ook in het dorp Westzaan nam het aantal huizen nog toe van
± 485 in 167235 tot 555 in 1731.Uit deze gegevens kan als voorlopige conclusie worden getrokken, dat de groei aan de Zaan tot
omstreeks 1670 in hoog tempo is doorgegaan en daarna vertraagd.
In het overige Noorderkwartier is ook na 1630 nog bevolkingstoename geweest. De grote achteruitgang zal niet vóór 1660 zijn begonnen.
De vergelijking van de aantallen huizen in 1731 en 1795 versterkt het vermoeden, dat reeds eerder in dit hoofdstuk werd uitgesproken, over een verdere lichte achteruitgang van het aantal inwoners van de steden in de tweede helft van de achttiende eeuw.
De vier steden telden in 1795 4.301 huizen tegen 4.370 in 1731.
Purmerend, waar het aantal huizen ietstoeneemt, wijkt in deze van
de drie andere steden af (bijlage 4). De grote achteruitgang van de
Zaanstreek in de tweede helft van de achttiende eeuw, die wij hiervóór reeds vaststelden op grond van de cijfers van Struyck (paragraaf 3.1), wordt in de afbraak en nieuwbouw van de huizen eveneens bevestigd. Het aantal huizen daalde met ruim 12%van 6.057
naar 5.323.Tegenover een afbraak van 891huizen stond een nieuwbouw van slechts 157. De tegengestelde ontwikkeling in de drie
dorpen Koog, Zaandijk en Wormerveer, die bij de behandeling
van de cijfers van Struyck reeds ter sprake kwam, blijkt ook nog
eens uit het verloop van de aantallen huizen. Alleen in deze drie
Zaandorpen nam het aantal huizen toe (in totaal met 39). De
achteruitgang was relatief het grootst in Wormer, Jisp en Oostzaan. Opvallend is het echter, dat de afbraak van huizen op het
overige platteland van het Noorderkwartier de indruk van een veel
grotere bevolkingsachteruitgang na 1731 geeft dan de vergelijking
van de aantallen inwoners omstreeks 1740 volgens Struyck met
die van 1795 ons wilde doen geloven. Tegenover 6.675 huizen op
dit platteland in 1731 stonden er nog slechts 5.878 in 1795, hetgeenook eenvermindering met 12%is (tabel 3.5).Hoewel men dus
gemakkelijk tot onderlinge tegenspraak van deze gegevens zou
kunnen besluiten en minstens één van beide voor onbetrouwbaar
zouwillenverklaren, moet hierbij allereerst worden bedacht, dat er
een tijdsverschil van ongeveer tien jaar bestaat tussen het samenstellen van de nieuwe verpondingskohieren (1731) en de tellingen
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die bij Struyck worden vermeld (1740-1742). Juist in deze jaren
was de afbraak van huizen op het Noordhollandse platteland zeer
groot. Het verschil in het aantal huizen tussen 1731en 1795isgeen
goede maatstaf voor het bepalen van het verschil in het aantal inwoners in ca. 1742en 1795.Alsbewijs van de sterke afbraak, die in
dejaren dertig en veertig plaatsvond, kan worden gewezen op de
afbraak van 335gebouwen buiten de stedenvan het Noorderkwartier
in slechts zesjaar tijd (1740/46). Hiertegenover stond in dezejaren
een nieuwbouw van 72 gebouwen36. Voor deze grote afbraak, juist
in deze decennia, bestond een reden. Reeds in het vorige hoofdstuk
werd erop gewezen, dat de afbraak van huizen met een zeker tijdsverschil achter het verminderen van het bevolkingsgetal aanloopt.
In dit geval hebben wij daar zeker mee te maken. In de snelle afbraak van dezejaren betrappen wij de laatste afwikkeling van een
ontvolkingsproces, dat zich grotendeels reeds vóór 1730 had voltrokken. De afbraakwoede, die zich richtte op oude vervallen en
dikwijls leegstaande woningen, werd juist door het samenstellen
van eennieuwbelastingkohier opdehuizenin 1731 inhogemategestimuleerd. Het was voor de bezitter van onrendabele gebouwen,
die reeds lang op verdwijnen stonden te wachten, beter zich zo
snel mogelijk daarvan te ontdoen. Hoop op een keer ten goede van
heteconomischegetij bestond nietmeer na tachtigjaren van verval.
Door het afbreken van huizen teverbieden, hoopten de Gecommitteerde Raden in 1736de ontvolking te stoppen 37 . Een bij voorbaat
tot mislukking gedoemd probeersel. Het is echter de laatste fase
van deafbraak, diewij na het samenstellen van het kohier van 1731
kunnenvolgen.HetdorpAkerslootb.v.vroegin 1727om kwijtschelding van verponding voor 143 verdwenen huizen 38 . Tussen 1731
en 1795kwamen daar nog eens 49 bij.
Opvallend is het ook, zoals uit tabel 3.9 duidelijk blijkt, dat de
afbraak na 1731 zich overal op het platteland voordeed en niet in
een bepaald gebied. De gedachte, dat de oorzaak moet worden gezocht in de achteruitgang van één bepaalde sector van het economische leven, b.v. de scheepvaart of de industrie, is daardoor onhoudbaar. Het vissersdorp Wijk aan Zee gaat evengoed achteruit
als de rest vanhetaltijd overwegend agrarisch gebleven Duinkavel.
De achteruitgang op het Schermereiland - als een soort perifeer
gebied van de Zaanstreek - iswel het grootst (15,4%), maar het zo
agrarische Duinkavel volgt op de voet (12,0%).Waterland en Zeevang nemen een middenpositie in (9,0% ) . Hoewel het geringst op
het nieuwe land (6,6%) isook daar toch een niet onbeduidende afbraak tussen 1731en 1795.Ookinenkelehier buiten vallende plaatsen (eiland Marken, Purmerland, Ilpendam en Nek) was de afbraak niet gering. Het zijn eigenlijk alleen Zaandijk, Wormerveer
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en Purmerend, die van dit algemene beeld enigszins afwijken.
De vergelijking van de indexcijfers van de ontwikkeling van het
aantal inwoners en huizen (1514 = 100,0) in grafiek 3.1 geeft een
duidelijk beeld van enkele conclusiesdie uit de aantallen in de verschillende jaren werden getrokken. Dit is allereerst de achteruitgang tussen 1477 en 1494. Daarna zet zich een periode van snelle
groei in die voor het grootste deel van Noordholland ruim anderhalve eeuw zal duren. Deze periode is vermoedelijk onderbroken
geweestinhet beginvan detachtigjarige oorlog.In grafiek 3.1 komt
het vrijwel samenvallen van bevolkingsgroei en uitbreiding van het
aantal huizen tussen 1514 en 1622/30 duidelijk naar voren. Uit de
aantallen huizen in 1561 en 1569 blijkt, dat de bevolkingsgroei
niet van na de opstand dateert, maar voor het uitbreken van de
tachtigjarige oorlog althans in dit gedeeltevan Holland waarschijnlijk zelfsietsgroter isgeweest dan daarna. Alleen uit degrafiek van
de Zaanstreek blijkt, dat de bevolking ook na 1630isblijven toenemen,zijhet dan ookdat dehuizenrelatiefmeer inaantal zijn toegenomen dan de inwoners. Uit de gegevens over nieuwbouw en afbraak van huizen bleek, dat buiten de Zaanstreek de toename van
debevolking nog tot omstreeks 1660heeft aangehouden. Het tempo
van deze groei zal wel steeds langzamer zijn geworden. Omstreeks
1660 moet het Noorderkwartier meer inwoners hebben gehad dan
in 1622.Een aantal ismoeilijk te noemen, maar minder dan 10.000
zal het niet zijn geweest, gezien de verdere grote toename langs de
Zaan na 1622 en de wel geringere, maar ook niet te verwaarlozen
toename in de rest van het Noorderkwartier (Edam, Beverwijk,
Duinkavel en ongetwijfeld ook het Schermereiland). Het aantal
inwoners van het gehele Noorderkwartier zou dan tussen 1622
en ± 1660 nog zijn toegenomen van ongeveer 80.000 naar zeker
90.000 personen. In 1795 was dit aantal gedaald tot minder dan
66.000. Deze achteruitgang moet zich in twee fasen hebben voltrokken:
1.een grote achteruitgang tussen ± 1660 en ± 1740in het Noorderkwartier buiten het gebied aan de Zaan. Aan de Zaan vond
in die periode waarschijnlijk zelfs een verdere groei plaats, die de
achteruitgang in het overige Noorderkwartier enigszins compenseerde;
2. in de periode 1740-1795 een sterke achteruitgang van het bevolkingsaantal in de Zaanstreek in een verdere lichte achteruitgang in de rest van het Noorderkwartier.
Buiten het kader van de grafiek 3.1 valt de Franse tijd. Uit het
voorgaandehoofdstuk wetenwijechterreeds,dat hetjaar 1795geen
keerpunt in de demografische ontwikkeling vormde. Het verval
intensiveerde zich zelfs in de Franse tijd en de bevolkingsopgaven
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van 1815brachten een dieptepunt met ruim 60.000 inwoners voor
het gehele Noorderkwartier. Daarna begon de groei van de negentiendeentwintigste eeuw,waaraan thans noggeen eindisgekomen.

3.4. D E BELASTINGOPBRENGSTEN ALS DEMOGRAFISCH GEGEVEN

Devoor- ennadelen, dieaan het gebruik van deze belastingcijfers
voor het onderzoek van de demografische ontwikkeling zijn verbonden, kwamen in het voorgaande hoofdstuk reeds ter sprake 39 .
De langlopende series van de bewaard gebleven opbrengsten van
de imposten vormen een belangrijke potentiële bron van kennis
voor verschillende aspecten van de economische geschiedenis van
Holland 40 , waarvan nog te weinig gebruik is gemaakt. Van ieder
middel staan de ontvangsten per ontvangerschap genoteerd gedurende de jaren 1650-1747 en 1750-1805. Bovendien is de totaalopbrengst van de gemene (generale of verpachte) middelen nog
genoteerd voor de periode 1624-1649. Ook voor de demografische
geschiedenis van Noordholland verstrekken deze registers belangrijke aanwijzingen ondanks de bezwaren van methodische aard,
die aan het gebruik kleven. Het zijn dan niet zozeer de absolute
opbrengsten die in dit verband van belang zijn, maar veel meer de
vergelijking van de ontwikkeling van de opbrengst in het Zuiderkwartier met die in Westfriesland en het Noorderkwartier. Ook in
geografisch opzichtimmersisditmateriaal aan beperkende omstandigheden onderhevig. De opbrengsten zijn onderverdeeld naar
Zuiderkwartier enerzijds en Westfriesland en het Noorderkwartier
anderzijds. Deze twee grote bestuurseenheden vallen uiteen in
zeventien belastingdistricten (ontvangerschappen). Verder gaat de
onderverdeling niet. Dit betekent dat de Zaandorpen en Heemskerk, Beverwijk enWijk aan ZeeenDuin onder het ontvangerschap
van Haarlem zijn verantwoord enuit dat totaalcijfers niet zijn af te
zonderen. Het ontvangerschap Alkmaar sterkt zich zowel over het
Noorderkwartier als Westfriesland uit. Ook deze twee gebieden
waren dus niet van elkaar te onderscheiden. Het gevolg hiervan
is,dat bij het gebruik van deze bron een geografische indeling moet
wordentoegepast,diepreciesovereenstemt metdeoude bestuurlijke
verdeling over de beide Gecommitteerde Raden en dieop kaart 1.2
staat ingetekend. In zekere zin is deze handicap zelfs een winstpunt, omdat wij hiervóór reeds hebben kunnen vaststellen, dat
juist in dit gebied de bevolkingsachteruitgang in de meest zuivere
vorm enhet meestintensiefvoorkwam (van 1622naar 1795eenvermindering met 40 % ) 4 1 .
De onderbreking en wijziging in de belastingheffing, die het ge162

volgwaren van de onlusten van 1747, stelden onsvoor onoplosbare
problemen wat de vergelijking betreft van de opbrengsten na 1750
en voor 1748. Doordat de overheid de belastingverpachting liet
varen en overging naar het systeem van directe heffing door eigen
collecteurs zijn de uitkomsten ook bij gelijke tarieven onvergelijkbaar geworden. Bovendien werden in 1748 en 1749 deze belastingen niet ingevorderd. Decontinuïteit werd verbroken en bij de verwerking van dit materiaal dient 1750 als een nieuw startpunt te
worden behandeld.
Niet alle generale middelen staan in direct verband tot de consumptie en men zal daarom niet aan alle de vroeger in gebruik
zijnde naam 'consumptieve middelen' willen geven. Voor ons
hedendaagse inzicht komt deze benaming niet in aanmerking voor
deheffinigen op hoornbeesten, paarden, bezaaide landen, inkomende granen, waag, ronde maat, grove waren, karossen, veertigste
penning op de verkoop van schepen e.a. Zij staan in ieder geval in
geen direct verband tot de omvang van de bevolking. Bij sommige
is er zelfs geen enkel verband (b.v. hoornbeesten en bezaaide landen). Wèl zijn als heffingen op artikelen van consumptie aan te
merken b.v. de imposten op gemaal, bestiaal, bieren, boter, koffie
en thee, tabak, zeep, zout, brandhout, turf en kolen etc. De opbrengsten van deze middelen kunnen rechtstreeks afhankelijk zijn
van het aantal consumenten. Toch zijn er complicaties, die het
gebruik van sommigevan deze middelen zelfs als een grove indicatie voor de ontwikkeling van het aantal inwoners ongeoorloofd
maken. De belastingen op brandhout, turf en kolen drukten niet
alleen op de inwonenden, maar ook op de industrieën die deze
brandstoffen als energiebron benutten (b.v. brouwerijen, zout- en
zeepziederijen). Hoewel een grote daling van het aantal inwoners
en een kwijnende nijverheid wel zullen samengaan, is dit geheel te
gecompliceerd om het gebruik raadzaam te achten. De belasting
opzoutisinfeite geengegevenvan consumptie maar van produktie,
omdat de belasting werd geheven op het produkt, wanneer het de
fabrikant verliet. Evenzo bij de zeep. De belastingen op bieren,
koffie en thee zijn eveneens voor ons doel onbruikbaar, omdat het
bekend is dat zeer ingrijpende wijzigingen in de consumptiegewoonten zijn opgetreden.
Het zijn echter gelukkig de heffingen op de meest primaire
levensbehoeften - die op broodgraan (gemaal) en vlees (bestiaal) die het minst aan complicaties onderhevig waren en die voor het
verkrijgen van een inzicht in de verschuiving van het aandeel van
de bevolking binnen het gebied van de Gecommitteerde Raden van
Westfriesland en het Noorderkwartier in de totale bevolking van
Holland het meest in aanmerking komen. Het heeft weinig zin de
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aandacht op de absolute belastingopbrengst te concentreren, omdat de tarieven van het gemaal verschillende malen werden gewijzigd, op de verschillende graansoorten afwijkende heffingen waren
gesteld en ons het aandeel van de verschillende granen in het totale
pakket onbekend is. De samenstelling van dit pakket verschilde in
1798inNoorder- enZuiderkwartier aanzienlijk42 enhetpercentage,
dat de bevolking van het Noorderkwartier in 1795 van de totale
Hollandse bevolking vormde (12,1%), komt dan ook niet overeen
met het percentage in de opbrengst van het gemaal (8,8% in de
periode 1790-1799). De oorzaak is een grotere consumptie van de
lager belastegranen in het Noorderkwartier. Het isniet uitgesloten
en zelfs waarschijnlijk, dat in voor het Noorderkwartier meer welvarende tijden meer hoog belaste granen (d.i. tarwe) werden geconsumeerd. In dat geval zal de dalingvan het procentuele aandeel
van de opbrengst van het gemaal groter zijn geweest dan de daling
van het procentuele aandeel van de bevolking. Deze zelfde overwegingen gelden voor de heffing op het slachten van vee (het bestiaal). Ook hier een andere samenstelling van het vleespakket43 en
bovendien niet een heffing op de hoeveelheid (zoals bij de granen),
maar op dewaarde (dezevende penning),zodat ook veranderingen
in de prijzen in de totale opbrengst tot uiting komen en het gebruik
van de absolute cijfers voor ons doel niet toelaten.
Een enkele blik op de percentages van de opbrengst van het
gemaal en het bestiaal (tabel 3.10) leert dat de ontvolking van
Noordholland nietongemerkt aan haar aandeel indeopbrengst van
geheel Holland voorbij is gegaan. In de periode 1650/59 bedroeg
het Noordhollandse aandeel in deze twee middelen nog 18,0 en
18,2%. Tot omstreeks 1740 is er een bijna onafgebroken daling
van dit percentage, toen ongeveer 9 % werd bereikt. Vanaf 1740
handhaaft het Noordhollandse aandeel zich nagenoeg constant op
dit niveau tot in de Franse tijd (zie ook grafiek 3.2). Dit stemt dus
volledig overeen met de bevindingen, waartoe wij in de vorige
paragrafen zijn gekomen: na 1740beweegt het aantal inwoners van
Noordholland buiten de Zaanstreek zich op een ongeveer gelijkblijvend niveau, nl. een lichte groei in Westfriesland wordt ongedaan
gemaakt door een verdere kleine bevolkingsachteruitgang in het
Noorderkwartier buiten de Zaanstreek; tussen 1650 en 1740 moet
het ontvolkingsproces zich grotendeels hebben afgespeeld. Voor
zover een dergelijke conclusie op grond van deze belastinggevens
mag worden getrokken, is er sprake van een tamelijk regelmatig
procesvanrelatieve achteruitgang, dat degeheleperiode 1650-1740
aanhield.
Uit de vergelijking van de percentages van het gemaal en het
bestiaal met die van de totaalopbrengst van de gemene middelen
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TABEL 3.10. Het procentuele aandeel van de belastingopbrengst van het gemaal, het bestiaal en het totaal van alle middelen van consumptie in Noordholland t.o.v. de opbrengst in geheel Holland (in tienjaarlijkse perioden)
periode
1624/29 (!)
1630/39
1640/49
1650/59
1660/69
1670/79
1680/89
1690/99
1700/09
1710/19
1720/29
1730/39
1740/47 (!)
1750/59
1760/69
1770/79
1780/89
1790/99
1800/05 (!)

gemaal

18,0
16,9
17,3
14,6
13,3
11,6
11,0
10,2
9,5
9,3
8,7
8,9
9,1
8,8
8,8
9,1

bestiaal

18,2
17,1
15,7
13,7
12,8
12,2,
11,0
9,4
9,2
8,5
8,3
9,0
9,5
9,6
9,4
10,5

alle imposten
19,3
18,8
18,0
17,0
15,5
15,0
13,2
12,4
11,4,
10,1
9,6
9,1
8,3
10,0
10,1
10,4
10,4
10,4
10,5

(tabel 3.10) blijkt verrassenderwijze, dat deze reeksen in hoogte en
ontwikkeling van het percentage niet ver van elkaar afwijken.
Het nogal chaotisch aandoende geheel van deze indirecte belastingen bewerkte vermoedelijk een naar aantal personen en vermogen
evenrediger belastingdruk dan wij wel eens willen veronderstellen.
Het lijkt in ieder geval geoorloofd de percentages van gemaal en
bestiaal aan te vullen met die van de totale opbrengst. Dit is voor
onsvooral daarom zo belangrijk, omdat deze laatste reeks tot 1624
teruggaat en derhalve de volkstelling van 1622dicht nadert. Uit
grafiek 3.2 blijkt duidelijk, dat derelatieve achteruitgang van Westfriesland en het Noorderkwartier zich ook in het tweede kwart van
dezeventiende eeuwreedsvoltrok. Op zichzelfisditniet verrassend.
Het is bekend, dat verschillende steden in het Zuiderkwartier in
deze periode nog een enorme verdere expansie hebben gekend
(b.v. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden, de Zaanstreek),
die meer noordelijk zeker niet in die mate heeft bestaan.
Toch isuit dezeopbrengsten van degezamenlijke gemene middelen nogwelde duidelijke indicatie te putten, dat ook benoorden het
IJ de uit de zestiende eeuw stammende groei van de bevolking

:ï iS - 'S)
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na 1622 nog enige decennia heeft voortgeduurd en eerst in de
jaren veertig zijn hoogtepunt bereikte. Dit is dan een bevestiging
van de vermoedens die de cijfers van de aantallen huizen reeds deden opkomen. Om dit duidelijk te maken zijn in grafiek 3.3 de
totaalopbrengsten van de gemene middelen in Zuider- en Noorderkwartier in vijfjaarlijkse gemiddelden uitgezet, waarbij de periode
1625-1629 op 100 is gesteld. Duidelijk blijkt daaruit dat de opbrengsten tot ongeveer 1650 zowel in het Zuider- als het Noorderkwartier stegen. Weliswaar in het Zuiderkwartier meer dan in
het Noorderkwartier, maar dit was te verwachten en het verschil
is zelfs minder dan men geneigd is te veronderstellen. Ook in de
periode 1650-1654 wanneer de belastingen algeheel dalen (na de
vrede van Munster) raakt het Noorderkwartier nog niet verder
achterop. Daarna echter is de ontwikkeling geheel verschillend.
Terwijl de belastingopbrengsten in het Zuiderkwartier aanvankelijk
nog aarzelend maar vooral na 1675 (oorlogen met Frankrijk) zeer
snelstijgen, blijven deopbrengsten inWestfriesland enhet Noorderkwartier daar ver bij achter en dalen zelfs absoluut ondanks de
vele en zware tariefverhogingen, die in de tweede helft van de
zeventiende eeuw zijn ingevoerd. De curven zijn de complexe en
onontwarbare resultante van bevolkingsontwikkeling, tariefverhogingen, nieuwe belastingen, vermogenstoestand en economische
activiteiten. De tariefverhogingen en nieuwe belastingen waren
in beide gebieden identiek. Het verschil in het verloop van de curven komt dus geheel voor rekening van de factoren bevolking,
vermogen en economische activiteiten. Na 1750 is inderdaad een
nieuw evenwicht bereikt met zelfs een gering maar weinig zeggend
voordeel voor Westfriesland en het Noorderkwartier.
Het relatieve verval van Noordholland zoals dit uit de belastingopbrengsten naar voren komt, gaat nog het duidelijkst spreken,
wanneer de indexcijfers van Westfriesland en het Noorderkwartier,
zoals die in grafiek 3.3 staan aangegeven, in een nieuwe grafiek in
beeld worden gebracht waarbij de indexcijfers van het Zuiderkwartier telkensop 100wordengesteld (grafiek 3.4).Zou na 1625de
ontwikkeling in beide gebieden in alle opzichten parallel hebben
gelopen, dan zouden beide curven op 100 hebben moeten samenvallen.Dat doen zij nu geenszins. Ook deze afbeelding toont duidelijk aan, dat de relatieve achteruitgang voor 1650/54 nog niet bijzonder groot was.Vanaf 1720/25 schijnt er een nieuw evenwicht
te zijn ingetreden 44 . Het relatieve verval zou zich volgens deze
gegevens tussen 1650 en 1720 hebben voltrokken.
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3.5.

D E RETROACTA V A N DE BURGERLIJKE

STAND

Bij de reconstructie van de ontwikkeling van het inwonertal op
basis van het aantal geboorten (resp. gedoopte kinderen) wordt
uitgegaan van de veronderstelling dat er bepaalde verhoudingen
bestaan tussen het aantal inwoners en het gemiddelde jaarlijkse
aantal geboorten en dopen, welke niet doorbroken kunnen worden. Het geboortecijfer is ook - of beter vooral - in het demografische patroon van het oude type aan schommelingen onderhevig geweest, maar bepaalde grenzen zullen daarbij niet zijn
overschreden. Vooral bij een beschouwing op langere termijn
(b.v. tien- of dertigjarige perioden) zal het geboorte(doop)cijfer
naar een centrale waarde tenderen. Bij fluctuaties op kortere
termijn zullen wij als vuistregel mogen aannemen, dat het geboortecijfer boven deze centrale tendentie zal stijgen of dalen bij
resp. bevolkingstoename of -vermindering. Stellen wij de centrale tendentie van het geboortecijfer voor de zeventiende en
achttiende eeuw b.v. op 35°/0o dan zullen de tienjaarlijkse gemiddelden 45 in perioden van economische en demografische expansie b.v. tot 40°/oo kunnen stijgen en in perioden van regressie
tot b.v. 30°/oo kunnen dalen. Het optreden van een afwijking
van de centrale tendentie zou tot op zekere hoogte te achterhalen zijn, wanneer wij de beschikking hadden over chronologisch
samenvallende reeksen van geboorten en huwelijken in dezelfde
plaats èn het bovendien om grote aantallen ging, zodat de invloed
van toevalligheden grotendeels werd uitgeschakeld. Het een noch
het ander ishet geval.Alleen de stad Alkmaar heeft een inwonertal
dat groot genoeg isom de invloed daarvan enigszins te elimineren,
maar de reeks loopt eerst vanaf 1700, en dan nog slechts voor de
kerkelijk gesloten huwelijken. Alleen het kleine Broek in Waterland bezit ononderbroken reeksen van dopen en huwelijken vanaf
1640 in de gereformeerde gemeente.
Wij beschikken echter over een ander middel waarmee wij kunnen meten of de curven van het aantal dopen ongeveer overeengestemd zullen hebben met het feitelijke verloop van de bevolking.
Wij beschikkenimmersoverdeopgavenvan hetabsoluteinwonertal
in 1622, 1795ensomsooknogvanomstreeks 1740.Wanneer wij dan
bovendien decurven doortrekken naar 1809hebben wijdaar nogde
opgaven van de totale bevolking énvan die per kerkelijke gezindte,
zodat op dat moment ook kan worden vastgesteld welk percentage
van het totaalaantal inwoners van een plaats door onze curve van
een bepaald kerkgenootschap rond 1809 wordt gerepresenteerd.
Tenzij wij over langlopende curven van meerdere confessies beschikken (hetgeen uitzondering is), blijft het onzeker in hoeverre
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de curve van één kerkgenootschap representatiefis voor de ontwikkeling van het geheel. Er kunnen immers in de loop der tijden
ingrijpende verschuivingen in de onderlinge getalsterkte der verschillende confessies zijn opgetreden. In het vorige hoofdstuk werd
reeds vastgesteld, dat er na 1740 inderdaad verschuivingen waren,
maar zij betroffen vooral de kleinere confessies (lutheranen, menisten,joden eninmindere matedekatholieken).Ophet percentage
van de gereformeerden hadden deze verschuivingen een geringere
invloed. In geen geval een zodanige, dat mag worden verwacht dat
decurven van ditkerkgenootschap een totaal verkeerd beeldvan de
ontwikkeling zullen geven.
Over de ontwikkeling van de numerieke verhoudingen vóór 1740
en vooral in de zeventiende eeuw weten wij echter niets. Dit is
temeer te betreuren, omdat enigejaren geleden op basis van communicantencijfers de meningis geponeerd, dat de protestantisering
niet eerder dan in de tweede helft van de zeventiende eeuw is
voltooid46. Met name tussen 1656 en 1725 zou nog een zeer grote
overgang van de rooms-katholieke naar de gereformeerde kerk
hebben plaatsgevonden. Indien dit werkelijk waar is, geven de
curvenvan degereformeerde gezindte eenvalsbeeldvan de ontwikkeling van de totale bevolking, en wel in opwaartse richting:
stijgende curven zullen teveel stijgen, horizontale curven dienen als
dalende geïnterpreteerd te worden, dalende curven dalen te langzaam. Het gevolg van deze theorie zal dan echter ook moeten zijn,
dat het gemiddelde aantal dopen in de gereformeerde kerk in de
jaren twintig en dertig van de zeventiende eeuw in een totaal
andere verhouding tot het bevolkingsaantal van 1622 moet staan
dan het gemiddelde aantal dopen in de Franse tijd in dit kerkgenootschap t.o.v. de totale bevolking in 1809. Komen wij tot
ongeveer dezelfde verhoudingsgetallen dan kunnen er wel verschuivingen zijn geweest, maar niet zulke ingrijpende als men ons
wil doen geloven. Slechts onder één voorwaarde kunnen wij deze
proef op de som nemen: het percentage katholieken moet in 1809
daar ter plaatse nog minstens 30 à 40% bedragen. Anders worden
de verschillen te klein om bij deze grove werkwijze het trekken van
conclusies te rechtvaardigen.
Tabel 3.11 geeft een overzicht van het materiaal dat aan de
retroacta van de burgerlijke stand in het Noorderkwartier werd
ontleend. Het bevat het grootste deel van de bewaard gebleven
archivalia in dit gebied voor zover deze zich over een lange periode
uitstrekken47, niet door veel en langdurige lacunes zijn verminkt,
van numeriek teweinigrepresentatieve groeperingen afkomstig zijn
ofte geïsoleerd staan van andere gegevensomvruchtbare resultaten
te kunnen doen verwachten (b.v. wanneer alleen de registers van
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trouwen nog bestaan). Enkele kortere reeksen werden geteld, waarvan mocht worden verwacht, dat zij belangrijke aanvullende gegevenskonden bieden. Zoals blijkt, vormen de doopboeken het grootste gedeelte van het bewerkte materiaal. Gelukkig geven zij ook
- zoals ik hoop aan te tonen - voor ons doel de betrouwbaarste
inlichtingen. De geboorte blijkt minder dan de sterfte en het huwelijk onderhevig te zijn aanjaarlijkse schommelingen en ook de tienjaarlijkse gemiddelden bewegen zich rustiger dan dievan sterfte en
huwelijk. Ongetwijfeld benaderen de curven van de gemiddelden
van de geboorten de stand van de bevolking het beste. Bij het tellen 48 van de dopelingen zijn de op latere leeftijd gedoopten uit de
tellingen weggelaten. Zij komen echter slechts sporadisch in de
doopboeken voor en zijn beslist te verwaarlozen. De doopboeken
geven geen aanleiding tot de veronderstelling, dat de overgang op
latere leeftijd naar een andere confessie in Noordholland veel
voorkwam. Bij het tellen van de registers van begraven zijn, waar
mogelijk, de doodgeboren kinderen uit de tellingen weggelaten.
Bij de huwelijken werden de ter plaatse gesloten echtverbindingen
geteld.Bij debewerkingvan dejaarcijfers werdgekozenvoor om de
vijfjaar voortschrijdende tienjaarlijkse rekenkundige gemiddelden
(0-9; 5-14 etc. gemiddelden afgezet op 5 en 10). Het resultaat
bleek niet noemenswaardig te verschillen van veel tijdrovender
beweringen zoals b.v.jaarlijks voortschrijdende elfjaarlijkse rekenkundige gemiddelden. De jaarcijfers van de bewerking van de
retroacta staan in de bijlagen 5 t/m 7en de grafieken 3.5 t/m 3.17.
Voor de oplossing van het probleem waarvoor wij staan - tussen welke data heeft zich de grote vermindering van de bevolking
in Noordholland voltrokken? - is de grafiek 3.18 nu eerst van het
meeste belang. Op logaritmische schaal zijn daarop elf curven uit
tien steden en dorpen bij elkaar geplaatst. Vijf daarvan hebben betrekking op dat gedeelte van het Noorderkwartier, waarvan wij
reeds weten dat de grootste achteruitgang vóór het middenvan de
achttiende eeuw heeft plaatsgevonden (Alkmaar, Edam, Wormer,
Jisp en Akersloot). De zes overige curven hebben betrekking op
de Zaanse bevolkingsontwikkeling (Westzaan, Westzaandam,
Oostzaandam, Assendelft en in mindere mate Uitgeest).
De vijf eerste curven geven grotendeels een bevestiging van de
aanwijzingen, die wij in de voorgaande paragrafen kregen. Zij
suggereren na de volkstelling van 1622over het algemeen eerst nog
enige decennia met een verdere toename van de bevolking; daarna
volgt de periode van grote achteruitgang, waarin verschillende
cycli zijn te onderkennen, en die omstreeks 1750 haar einde vindt;
het verschil tussen dejaren 1750 en 1795 is niet groot, maar daartussen zijn nog enkele heftige schommelingen van korte duur
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opgetreden; de Franse tijd is een periode van hernieuwd verval.
De periode van verdere groei na 1622 duurt in deze vijf plaatsen
niet overal even lang. In Edam en Wormer wordt omstreeks 1645,
in Alkmaar omstreeks 1660 het hoogtepunt bereikt. In Akersloot
missen wij de opgaven tussen 1645 en 1669, maar het heeft er niet
de schijn van, dat de plaats in die periode nog verder is gegroeid.
Omstreeks 1640zal hier het hoogtepunt wel zijn bereikt. De lacune
in onzegegevensinJisp gedurende dejaren 1655-1672 is moeilijker
door gissing aan te vullen. Deze plaats is in ieder geval tot 1650
gegroeid. De opgaven van omstreeks 1675 liggen nog iets hoger,
maar over het verloop in de zestigerjaren valt niets met zekerheid
te zeggen. Het is zowel mogelijk, dat dit grote dorp - evenals
Alkmaar - tot omstreeks 1660 is doorgegroeid en daarna tot omstreeks 1700eenweinigininwonertal isgedaald.Hetkan echter ook
zijn, dat het zichin de gehele tweede helft van dezeventiende eeuw
op een gelijkblijvend peil heeft gehandhaafd. Het zou daarin onder
deze plaatsen vermoedelijk de enige zijn, want de andere curven
geven een duidelijke overgang in de op- en neergang zonder een
tussenfase van stilstand.
Het jaar met het absoluut grootste aantal dopelingen op deze
curven valt voor Akersloot in 1640,Wormer in 1643, Edam in
1644*9, Alkmaar in 1659 enJisp in 1677. De toename van het gemiddelde aantal gedoopten was in Alkmaar 23,2% (1620/291655/64), in Edam 23,1% (1630/39-1640/49), in Jisp 22,9%
(1620/29-1685/94) en in Wormer 62,7 (1623/28-1640/49). Hiermee staat geenszins vast, dat het inwonertal van deze plaatsen in
dezelfde mateistoegenomen.Detoenamevan het aantal gedoopten
zou in de eersteplaats ten dele aan eenverhogingvan het geboortecijfer kunnen worden geweten. Maar dezeveronderstelling doet niet
erg waarschijnlijk aan. Voor de groei van de bevolking, die wij in
de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw hebben geconstateerd, was reeds het bestaan van een hoog geboortecijfer vereist. Het ismoeilijk aan te nemen, dat dit na 1620nog daar bovenuit is gestegen. Het ligt meer voor de hand te veronderstellen, dat
het geboortecijfer de neiging zal hebben gehad te dalen naarmate
het punt van verzadiging dichterbij kwam. Met meer recht mogen
wij ervan uitgaan, dat in dezegroeipercentages nog een behoorlijke
nawerking van de protestantisering is verdisconteerd. Zeer duidelijk isdit hetgevalinAlkmaar in dejaren 1615-1620.Het kan nooit
waar zijn dat het aantal gereformeerde dopelingen natuurlijkerwijs
in zo weinigjaren van een kleine honderd tot ruim tweehonderd
per jaar heeft kunnen oplopen. Heel duidelijk blijkt hier, dat de
periode van het twaalfjarig bestand door de godsdiensttwisten en
de daarmee verbonden toename van de intolerantie velen ertoe
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heeft gebracht hetzij het katholicisme hetzij het niemandsland van
ongebondenheid aan een kerkgenootschap definitief te verlaten
met een keuze voor de gereformeerde staatskerk50. Om deze reden
kan het gemiddelde aantal gereformeerde dopelingen te Alkmaar
indeperiode 1615-1624 beter buiten beschouwing worden gelaten.
Maar ook in de eerste decennia daarna mogen wij een verdere geleidelijke voortgang van de protestantisering veronderstellen. De
curve van de katholieke dopelingen te Akersloot zou dit tot op
zekere hoogte kunnen bevestigen, al blijft door de lacune in het
materiaal veel onzeker. Naar een buiten verhouding sterke daling
van het aantal katholieke dopelingen wijst decurvewel.Het aantal
van 444 dopelingen in de periode 1635/44 veronderstelt een katholieke bevolking van ongeveer 1.100 zielen (40 °/0o)- I Q 1622 telde
Akersloot 1.569 inwoners. Omstreeks 1640 misschien 1.750. Maar
zelfs in dat geval zou het katholieke deel 60 à 65% van het dorp
hebben omvat. In 1809 was dit 48,7%. Het kan echter ook zijn,
dat de statie van Akersloot omstreeks 1640 meer besloeg dan het
dorp alleen. En zo is er nog geen zekerheid. Maar in Alkmaar
schommelde het aantal gereformeerde dopelingen in de periode
1620/40 rond de 220 per jaar. Dit veronderstelt een zielental van
ongeveer 5.800 (38 0 / 0 o) 5 1 . Aangezien Alkmaar in 1622 12.147
inwoners telde, zou dit niet meer dan 46 à 47% zijn. In 1809 was
53%gereformeerd. Te Wormer waren er in de zesjaar 1623/28gemiddeld 62,7dopen.Bijeengeboortecijfer van 40°/0obetekende dit
een aantal van ongeveer 1.570 gereformeerden. Maar de bevolking
wasin 16223.486personen.Toen zoudusnogslechtsongeveer 45%
gereformeerd zijngeweest,terwijl ditin 1809nietminderdan63,5%
was.Maar in de periode 1640/49werden in hetzelfde Wormer jaarlijksgemiddeld ruim 100gereformeerde dopen toegediend. Dit veronderstelt een aantal van ongeveer 2.500 gereformeerden. Zelfs
wanneer wij aannemen dat in dat decennium reeds de numerieke
verhoudingen van later waren bereikt, moet het totale inwonertal
toen ongeveer 4.000 personen zijn geweest, 500 meer dan in 1622.
Uit dit laatste voorbeeld blijkt duidelijk, dat het toenemende
aantal dopelingen van de gereformeerden in het tweede kwartaal
van dezeventiende eeuwhetresultaat isvan eendubbele beweging:
een verdere potestantisering èn een verdere groei van de gehele bevolking. Dit laatste stemt dan geheel overeen met wat wij hiervóór
reeds vonden over de nieuwbouw van huizen en de relatieve en
absolute ontwikkeling van de belastingopbrengst. Ook wat de datering van de omslag betreft, stemmen onze bronnen vrijwel geheel overeen. De activiteiten in de bouwsector hielden aan tot
omstreeks 1660, maar erg intensief waren deze toen al niet meer.
De omslag in de belastingopbrengst (vooral ten opzichte van het
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Zuiderkwartier) begon eerst goed in de periode 1655/59. De cijfers
van dejaarlijks gedoopten wijzen op een ommekeer, die zich met
plaatselijke variaties tussen 1640 en 1660 laat dateren. Ik houd het
hiermee voor bewezen,dat in hetovergrotegedeelte vanNoordhollanddegroei
tot omstreeks 1650 heeft aangehouden en onmiddellijk daarna in zijn tegendeelis omgeslagen*2.

De omvang van de groei tussen 1622 en ± 1650 laat zich uit de
curven van de gereformeerde dopelingen, die dus een dubbele bewegingweergeven, niet exact aflezen. Het blijft bij gissen, maar een
groei van in totaal 10% lijkt niet overdreven. Wij schatten voor
Wormer ditpercentagezojuist op ± 15%.In Edam namhet aantal
huizen nog toe met ruim 15% 5 3 . Te Alkmaar waren rond 1660
gemiddeld 275gereformeerde dopelingen perjaar. Het aantal gereformeerden moet dus ongeveer 7.250 personen zijn geweest. Zelfs
wanneer de gereformeerden reeds toen 5 3 % van de bevolking
hadden bereikt, moet het inwonertal van de stad ongeveer 13.650
personen zijn geweest. Dit is 10% meer dan in 1622. Ook het
nieuweland, dat na 1620 nog werd drooggelegd, zal hebben bijgedragen tot een verdere groei van de bevolking54. Een percentage
van 10%voordetoenamevan debevolkingindeperiode 1622-1650
zal eerder te laag dan te hoog zijn. De totale bevolking van Noordholland buiten de Zaanstreek moetdan inhet middenvan dezeventiende eeuw ± 186.500 personen zijn geweest, waarvan bijna
121.000 in Westfriesland en 65.500 in het Noorderkwartier zonder
de Zaandorpen. Indien deze veronderstelling juist is, betekent dit
dat Westfriesland, waar in 1795 nog 62.000 personen woonden,
zijn inwonertal na 1650 tot op de helft heeft zien teruglopen.
Ook voor het Noorderkwartier is het verval dus groter geweest
dan uit de vergelijking van de gegevens van 1622 en 1795viel af te
leiden.
Beter nog dan in grafiek 3.18, waar de logaritmische schaal vervlakkend werkt, komt de omvang van de daling tot uitingin grafiek
3.19, waarin de tienjaarlijkse gemiddelden van de dopen in indexcijfers zijn weergegeven (1745-1754 = 100). Duidelijk blijkt daar
ook,dat degrote daling van het aantal geboorten (envan de bevolking) omstreeks 1750haar eindevindt. Dit laatste iseen bevestiging
vanwat eerderindithoofdstuk werdgeconstateerd opgrondvan de
tellingen, diein dejaren veertig van de achttiende eeuwvoor Nicolaas Struyck en voor het samenstellen van enkele kohieren werden
verricht en waarbij wij opmerkten, dat hieruit bleek dat de grote
dalingvan het aantalinwoners buiten dedorpenlangsdeZaan vóór
1740 had plaatsgevonden. De vergelijking van de huizenkohieren
van 1630 en 1731 wees in dezelfde richting. Wel werden vooral in
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de eerste decennia na 1731 nog heel wat huizen afgebroken, maar
het merendeel was daarvóór reeds verdwenen. De verdere afbraak
in dejaren dertig en veertig blijkt nu ook nog in overeenstemming
te zijn met deverdere daling van het aantal geboorten. Ook de opbrengsten van de gemene middelen brachten na 1750-geen verdere
daling. De relatieve daling t.o.v. de opbrengsten in het Zuiderkwartier was zelfs al enige decennia eerder vrijwel tot stilstand gekomen.Aldezegegevens bevestigen elkaar dus enikhoud het daaromeveneensvoorbewezen,dat het procesvan bevolkingsvermindering in Noordholland buiten de dorpen aan de Zaan omstreeks
1750 ten einde was.
Ookdedalingvanhet aantal dopelingeninonzecurven kan door
drie factoren of een combinatie daarvan zijn veroorzaakt: bevolkingsvermindering, veranderingen in het geboortecijfer en
verschuivingen in de numerieke verhoudingen van de kerkelijke
gezindten. Werken deze driefactoren in dezelfde richting (b.v.voor
de curven van de gereformeerde dopelingen: a. algemene daling
van debevolking, b.dalingvan hetgeboortecijfer, c.dalingvan het
percentage gereformeerden in de totale bevolking) dan versterken
zij elkaar en isde dalende trend in de aantallen dopelingen sterker
dan in het totaalaantal inwoners.Een daling van het geboortecijfer
lijkt bij een achteruitgang van de bevolking waarschijnlijker dan
een stijging. Factor bzal over het algemeen dus de neiging vertonen
factor ate versterken (hiervóór spraken wij reeds van de vuistregel,
dat een periode met een dalend bevolkingscijfer gekenmerkt zal
zijn door een lager geboortecijfer en andersom.) Factor cis echter
ook hier weer de grote onbekende. Wanneer tussen 1650 en 1725
nog diè grote protestantisering heeft plaatsgevonden waartoe De
Kok komt door vergelijking van de communicantencijfers van 1656
en 1726,zalfactor cniet alleen deversterkende werkingvanfactor b
op hetverloopvan de doopcurven teniet gedaan hebben, maar zelfs
het ontvolkingsproces (factor a)in deze curven onzichtbaar hebben
gemaakt. Een enkel getallenvoorbeeld kan dit verduidelijken. Volgens De Kok zou de bevolking van het platteland en de plattelandsstadjes van de provincie Noordholland omstreeks 1656 nog
voor 65 à 75%katholiek zijn geweest. In 1726 zou dit percentage
tot 33%gedaald, in 1809weer tot 35%zijn gestegen55. De absolute
bevolkingscijfers waren ook volgens De Kok in 1656 ± 160.000 en
in 1727 ± 126.00056. Het absolute aantal katholieken zou zijn gedaald van 110.000 tot 42.000. Dit impliceert een stijging van het
aantalniet-katholiekeninhetzelfde gebiedentijdvak van 50.000 tot
84.000 zielen. Nemen wij aan, dat de aanhangers van de kleinere
confessies (menisten, lutheranen, remonstranten, joden) in beide
jaren hetzelfde aandeel van de bevolking zijn blijven uitmaken 175

waar alsgrovebenaderingveelvoorpleit- enstellenwijdit aandeel
op 10% 57 dan moeten van de niet-katholieke bevolking in 1656
16.000 en in 1726 12.500 personen worden afgetrokken om de aanhangers van de gereformeerde kerk over te houden. Dit waren er
dusin 1656en 1726resp. ± 34.000en ± 71.500.Ondanks de sterke
achteruitgang van de totale bevolking zou het aantal gereformeerden ruimschoots zijn verdubbeld. Een in meerdere betekenissen
'fabuleuze' ontwikkeling, die vanzelf dwingt tot de grootste reserve
zolang het materiaal, waarop al deze conclusies berusten geen
ander isdan delacuneuze enuiterst globaleopgavenvan communicanten in 165658.
Wanneer wij nu voor het verkrijgen van verder inzicht in deze
duistere materie van de protestantisering in Noordholland naar de
curven van de dopelingen kijken, kunnen wij ons het beste tot die
van de katholieke staties richten. Wij merkten immers reeds op,
dat bij een daling van de bevolking èn een massaal verlaten van de
katholieke kerk de curven van de katholieke dopelingen veel meer
gedaald moeten zijn dan die van de gereformeerden. In de paar
curven die werden verzameld, blijkt echter niet veel van deze relatieve vermindering. In Assendelft b.v. (in 1809 voor 52,8%katholiek) neemt het gemiddelde aantal katholieke doopsels toe van ongeveer 48 in de jaren 1670-1690 tot 62 rond 1730 (grafiek 3.17).
In Uitgeest (1809 44,0% katholiek) was het gemiddelde aantal
omstreeks 166031perjaar; rond 1730washetditook (grafiek 3.10).
In Akersloot (180948,7%katholiek) daalde het gemiddelde aantal
inderdaad van 44rond 1640,via 31omstreeks 1730tot 20à 21in de
periode 1770-1795. Maar dit gehele dorp werd in inwonertal gehalveerd tussen 1622en 1795. Van eenrelatiefsterker verval van de
katholieken is hier evenmin sprake (grafiek 3.9). Slechts in EdamVolendam (grafiek 3.6) zien wij eerst een sterk verval vanaf 1680
tot 1715 met daarna slechts een gedeeltelijk herstel omstreeks
1725 (de gemiddelde doopcijfers achtereenvolgens 43, 28 en 36).
Dit zegt echter niet veel aangezien dit soort schommelingen ook
in andere geheel gereformeerde plaatsen voorkomen (b.v. Warder).
Het zal meer te maken hebben met het wel en wee van Volendam
dan met protestantisering. Decurve van het overwegend katholieke
Heemskerk (in 180978,3%katholiek) heeft eenonverklaarbaar verloop (grafiek 3.8), maar in een richting, die enkel op verroomsing
tussen 1675 en 1720 kan wijzen. Hoe fragmentarisch deze gegevens
ook mogen zijn 59 , zij bieden geen aanknopingspunt voor de theorie
van de intensieve protestantisering tussen 1656 en 1726. In grafiek
3.18blijkt ooknogdat decurven van dekatholieke dopen in Assendelft, Uitgeest en Akersloot zeer goed in de paslopen bij de ontwikkeling van de curven der gereformeerden.
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In de steden - in het Noorderkwartier rekent De Kok Alkmaar
daartoe - zou in 1656 de protestantisering reeds verder zijn gevorderd dan ophetplatteland enin deplattelandsstadjes. Toch zouook
Alkmaar omstreekshet middenvandezeventiendeeeuwnogvoorde
helft katholiek zijn geweest. In 1809was dit percentage ruim 37%;
bijna 10% behoorde toen tot de kleinere kerkgenootschappen. Dit
laatste zal in 1656 niet veel anders zijn geweest, zodat wij voor de
gereformeerden 40% van de bevolking overhouden. De Kok schat
dit voor het midden van de eeuw op 6.000 zielen. Zelf zou ik dan
liever het getal 5.400 à 5.500 noemen. Het voert in ieder geval tot
eengeboortecijfer voordegereformeerden, dat zichtussende45°/ 00
en 50 °/ 00 moet hebben bewogen. Dit isonwaarschijnlijk hoog, terwijl men er bovendien nog bij bedenken moet dat de stad op het
punt stond aan een langdurige achteruitgang te beginnen en niet
meer midden in een periode van o.a. demografische expansie verkeerde. Het lijkt veel aannemelijker het percentage gereformeerden
omstreeks 1656hoger testellen en dat van dekatholieken dus lager.
Het isdanookniet meernodigteveronderstellen, datdeprotestantisering tussen 1626 en 1656geheel heeft stilgestaan en eerst na 1656
weer isverder gegaan 60 . Hiermee isniet vastgesteld, dat er na 1650
geen verschuivingen meer waren in de onderlinge numerieke verhoudingen tussende confessies, maar welgeloofikgenoeg argumenten te hebben aangevoerd voor de stelling, dat deze verschuivingen
niet zó ingrijpend waren, dat het gebruik van de retroacta van de
gereformeerden of katholieken voor het winnen van inzicht in de
ontwikkeling van het totale bevolkingscijfer ongeoorloofd is.Aangezien, wij reeds wisten, dat het bevolkingsverlies benoorden het IJ
over het algemeen zeer groot isgeweest, mogen wij dus aannemen,
dat van de drie eerder genoemde factoren (bevolkingsaantal, geboortecijfer en verschuivingen in numerieke confessionele verhoudingen) hetbevolkingsaantal op hetverloopvandecurven de grootsteinvloed heeft gehad, endat- omgekeerd- deloopvan de curven
in de eerste plaats een weerspiegeling isvan het verloop in de stand
van de bevolking.
Wanneer wij dan op grond van de vijf langlopende series van
dopen uit Alkmaar, Edam, Akersloot, Wormer enJisp een indruk
willen krijgen van de ontwikkeling van de stand van de bevolking
enwelspeciaaltussenhethoogtepuntvan debevolkingsomvang omstreeks 1650 en het einde van de grote achteruitgang omstreeks
1750, verdient het aanbeveling de gegevens bij elkaar te tellen om
daardoor bijzondere plaatselijke omstandigheden zoveel mogelijk
te elimineren (tabel 3.12). Vier tijdstippen in de algemene ontwikkeling zijn uitgekozen:
1.het tienjaarlijkse gemiddelde van de periode 1785/94 voor de
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reconstructie van de corresponderende bevolking omstreeks
1795. Deze tienjaarlijkse periode verdient aanbeveling boven
die van 1790/99, omdat na 1795 het geboortecijfer weer snel ging
dalen. De periode 1785/94isuniformer van karakter en heeft ongetwijfeld een normaal geboortecijfer voor die tijd gehad. Wij stellen
ditop350/o0;
2. het tienjarige gemiddelde 1745/54 voor reconstructie van de
bevolking omstreeks 1750.Deze tienjaren zijn een extra dieptepunt in de economische en ongetwijfeld ook de demografische ontwikkeling van Noordholland geweest. In de volgende hoofdstukken
komt dit ter sprake; hier kan worden volstaan met te wijzen op
de veepest, die in 1744 uitbrak en meer dan tien jaar aanhield.
Het geboortecijfer was abnormaal laag en zal rond de 30 °/ 00 hebben gelegen;
3. detienjaarlijkse periode met het hoogsteonsbekende gemiddelde
aantal geboorten van iedere plaats. Deze worden bij elkaar geteld om tot een reconstructie van de theoretisch grootste bevolking
te komen. De tijdstippen verschillen dus enigszins. Toch is deze
werkwijze niet geheel ongerechtvaardigd, omdat wij slechts streven
naar een globale indruk. Exactheid is niet te bereiken. De hoogtepunten van vier curven vallen tussen 1640 en 1660.Alleen te Jisp
omstreeks 1690.Het verschil tussen het aantal gedoopten omstreeks
1650en 1690isdaar echter zeer klein geweest enkan het eindresultaatvandeoptellingnauwelijks beïnvloeden.Eengeboortecijfer van
40 °/oo mag worden verondersteld;
4. het vierde tijdstip (omstreeks 1620) laat geen goede reconstructie
van een vergelijkbare bevolking toe op basis van de aantallen
gedoopten van dat jaar, omdat ervan wordt uitgegaan, dat in het
tweede kwart van de zeventiende eeuw de protestantisering een
vertroebelendefactor isgeweest.Hiervóórschattenwijde bevolkings
groeiin dieperiode op 10%.Dereconstructie van een vergelijkbare
bevolking omstreeks 1620geschiedt daarom op basisvan 'bevolking
omstreeks 1650 = 110%'.
In tabel 3.12 zien wij dan dat het gemiddelde aantal dopelingen
achtereenvolgens (van achter naar voren) is geweest: 309, 278 en
662. Toepassing van de genoemde geboortecijfers brengt een corresponderende bevolking van resp. 8.829, 9.267 en 16.550. De
daarmee overeenkomende bevolking van 1620 wordt dan
j^jj X 16.500 = 15.045. Stellen wij het aantal van 1620 = 100,0,
dan worden de indexcijfers vanaf 1620 tot 1795 achtereenvolgens
100,0, 110,0 61,6 en 58,7. Dit is de reconstructie van slechts een
gedeeltevan de bevolking, nl.de gereformeerden en teAkersloot de
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TABEL 3.12. Reconstructievandebevolkinginvijfplaatsen, 1622-1795
1622

Alkmaar, geref.
Edam, geref.
Akersloot, r.k.
Wormer, geref.
Jisp, geref.

1745/
54

276
188
44
102
52

140
74
17
28
19

165]
75 gemiddelde
21 aantal
30 dopen
18 J

662

278

309

40°/„„ 30°/oo

geboortecijfer
gereconstrueerde \ , .
bevolking
} absoluut
1622 = 100,0
werkelijke \
, , .
absoluut
bevolking )
1622 = 100,0

hoogtepunt

15.045

16.550

9.267

100,0

110,0

61,6

1785/94

35°/oo
8.829
58,7

24.862

14.955

100,0

60,2

katholieken. Kijken wijnu naar deontwikkeling vande werkelijke
bevolking van deze vijf plaatsen tussen 1622 en 1795dan daalde
deze van 24.862 naar 14.955 inwoners. In indexcijfers is dit van
100,0 naar 60,2.Het verschil in daling tussen deze werkelijke bevolking en de op basis van de doopcijfers gereconstrueerde bevolking (van 100,0naar 58,7) iszogering,datm.i.degevolgde methodevoor hetverkrijgen vaneenglobaal inzichtinhet verloopvande
bevolking bruikbaar is. De tussentijdse uitkomsten zijn bovendien
in overeenstemming met de aanwijzingen, die wij hiervóór uit
andere bronnen verkregen: het grote bevolkingsverlies van het
Noorderkwartier buiten de Zaanstreek vindt plaats in de tweede
helft vande zeventiende en de eerste helft vande achttiende eeuw.
De tweede helft van de achttiende eeuw geeft in hetzelfde gebied
nogeenverdere kleinebevolkingsvermindering tezien.Zouindeze
vijf plaatsen nog een grote protestantisering tussen 1650 en 1725
hebben plaatsgevonden dan zouden de uitkomsten strijdig hebben
moeten zijn met onze andere inlichtingen. Doordat de bevolking
na 1622eerst nog verder groeide, washet bevolkingsverlies groter
dan uitdevergelijking vandeaantallen van 1622en 1795konworden opgemaakt. In deze vijf plaatsen verminderde het aantal inwoners in die periode met 39,8% 61 , tussen het midden van de
zeventiende envande achttiende eeuw washetverlies echter44%,
tussen ± 1650 en 1795zelfs 46,7%.Hoewel wijbijgebrek aanvoldoende gegevens niet nauwkeurig kunnen aantonen, dat deze per179

centagesinde andere steden endorpen in dezelfde ordevan grootte
liggen, zijn er in de voorgaande paragrafen toch genoeg aanwijzingen bijeengebracht om te mogen veronderstellen, dat het hier een
algemene ontwikkeling betreft. Wij doen er daarom verstandig aan
van de veronderstelling uit te gaan, dat het bevolkingsverlies in
Noordholland buiten de dorpen aan de Zaan ongeveer 5 à 7%
groter isgeweest dan uit de vergelijking van de aantallen inwoners
van 1622 en 1795 blijkt.
Op.verschillende plaatsen in het voorgaande en in dit hoofdstuk
werd reeds geconstateerd, dat de bevolkingsontwikkeling aan de
Zaan anders verliep dan in de rest van Noorholland. In 1795
leefden daar 2 5 %meer mensen dan in 1622 (par. 2.7). Omstreeks
1740wasdit percentage echter belangrijk hoger geweest, vermoedelijk ongeveer 50%. Tussen 1740 en 1795, toen er in het overige
Noorderkwartier nog maar een langzame verdere bevolkingsvermindering was, geraakte de Zaanstreek juist in een periode van
intensief verval. Dat de Zaanstreek echter geen geheel was, liet
tabel 3.1 duidelijk zien. De ontwikkeling in Wormer enJisp sloot
veel meer aan bij die in het overige Noordholland, zoals ook in
grafiek 3.18 duidelijk te constateren was. Maar ookde dorpen in de
vier overblijvende Zaanbannen (Oost- en Westzanen, Krommenie
enAssendelft) kenden geen uniforme ontwikkeling.Juist in detweede helft van de achttiende eeuw gingen Koog, Zaandijk en Wormerveer tegen het algemene beeld in. Van Assendelft is weinig
meer bekend dan dat het inwonertal tussen 1622 en 1795met ongeveer 12,5% daalde. Na 1731liep het aantal huizen daar terug van
483 naar 417 (bijlage 4).
Vijf reeksen van doopcijfers uit vier Zaandorpen (Assendelft,
Westzaan, Westzaandam en Oostzaandam) zijn in grafiek 3.18
bijeengebracht. Daaraan iséén uit het aangrenzende dorp Uitgeest
toegevoegd, omdat vanaf omstreeks 1675 een opvallende overeenstemming bestaat tussen deze curve en dievan devier Zaandorpen.
In grafiek 3.20 zijn de tienjaarlijkse gemiddelden van deze curven
ook in indexcijfers weergegeven, waardoor de toppen en dalen veel
geprononceerder naar voren komen dan in de logaritmische schaal
van 3.18. Tevens is daarin opgenomen de curve van het in de
Zeevang gelegen dorp Warder. Duidelijk blijkt daaruit een zekere
overeenstemming in het verloop tussen omstreeks 1690 en 1750.
Ook buiten de eigenlijke Zaanstreek hebben sommige dorpen van
het Noorderkwartier gedurende bepaalde perioden een ontwikkeling gehad, die enige overeenkomst met de Zaanse vertoont.
Het voor deze Zaandorpen verzamelde materiaal isveel minder
volledig dan dat van dehiervóór behandelde plaatsen. Dereeks van
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de gereformeerde dorpen in Westzaandam begint in 1673,die van
de katholieken in Assendelft loopt, onderbroken door twee lacunes,
vanaf 1667.Alleen van de gereformeerden in Westzaan bestaat een
volledige reeks vanaf 1625. Van de gereformeerden in Assendelft
valt de reeks in twee in tijd ver uiteenliggende stukken uiteen:
1627/58 en de periode na 1730. Van Oostzaandam bestaat een
fragment van 1619/25 en dan beginnen de gegevens eerst weer in
1716. Hoe gebrekkig het materiaal ook is, het wekt toch duidelijk
de indruk, dat er vanaf 1622 een voortdurende groei is geweest tot
omstreeks 1730 à 1735 (grafiek 3.18). De ontwikkeling, die in
Westzaan vanaf 1625nauwkeurig istevolgen, iszoin overeenstemming met de denkbeeldige lijn tussen de fragmenten van de gereformeerden in Oostzaandam en Assendelft (een toename van het
gemiddelde aantal dopelingen tussen omstreeks 1630 en 1730,
plaatselijk variërend van 70 tot 120%), dat wij hier ongetwijfeld
voor een algemene ontwikkeling staan, diein de Zaandorpen gegolden heeft. Vanaf omstreeks 1675 wordt dit ook bevestigd door de
curven van de gereformeerde dopelingen in Westzaandam en die
van de katholieken in Assendelft. Een dergelijke ontwikkeling is
ook geheel in overeenstemming met de evolutie van het absolute
bevolkingscijfer, dat tussen 1622en 1742in de gezamenlijke dorpen
in Westzanen, Oostzanen en Krommenie bijna verdubbelde (tabel
3.1). De globale indruk die uit de (fragmenten van de) curven ontstaat, is die van een vrijwel ononderbroken groei tot omstreeks
1690. Daarna is er sprake van een terugval in het begin van de
achttiende eeuw, die echter weer omslaat in een periode van groei,
tot omstreek 1730/35het hoogtepuntwordt bereikt. Omstreeks 1740
is er dan al duidelijk van verval sprake. Door een gelukkig toeval
zijn de tellingen ten behoeve van Struyck dus gehouden, toen de
Zaanstreek nog niet ver over zijn demografische hoogtepunt heen
was. De nieuwe kohieren van de verponding van huizen, molens
etc., die in 1731 werden opgesteld, geven de Zaandorpen op het
moment van hun grootste omvang.
Een van de meest opvallende bewegingen in de curven van grafiek3.18 isde regelmatige golfslag in de lijnen van de tienjaarlijkse
gemiddelden. Het zijn zowel het optreden van deze golfbeweging
in alle plaatsen als de tamelijk nauwkeurige overeenstemming van
de positie van de toppen en dalen in deze lijnen, die de aandacht
trekken. Vooral in de achttiende eeuw, waarover onze gegevens
het talrijkst zijn, valt zowel de intensiteit van de schommeling als
het algemene karakter van de beweging op. Maar ook in de zeventiende eeuw zijn in dit patroon verschillende lijnen of brokstukken
van lijnen te onderkennen, zij het ook dat de schommelingen veel
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minder intensief zijn. Om de regelmaat en het algemene karakter
van deze beweging beter te laten uitkomen, zijn in grafiek 3.21 alle
cijfers van gedoopten in het Noorderkwartier verwerkt voor zover
zij voor deze studie werden verzameld, met uitzondering van die
van enkele kleine denominaties, die op het totaalbeeld geen enkele
invloed uitoefenen62. In curve6opdezegrafiek, dielooptvan 1730/
39 tot 1800/09, zijn de aantallen dopelingen van 15 kerkelijke gemeenten uit 13 plaatsen samengevoegd. Omstreeks 1795 werden
hierjaarlijks gemiddeld ongeveer 800 dopelingen geteld. Wanneer
wij weer uitgaan van een doopcijfer van 35 °/0o»komen wij tot een
corresponderende bevolkingsgroep van 22.000 à 23.000 personen,
d.i.ongeveer 25%van detotalebevolkingvan het Noorderkwartier
indietijd. Ditpercentage acht ikgrootgenoegomeengoede indruk
te geven voor de totale bevolking. In curve 6 van grafiek 3.21 hebben wij dus een goede weergave van de ontwikkeling van de tienjaarlijkse gemiddelden van de aantallen dopelingen (== geboorten)
inhetNoorderkwartier. In decurven 5,4, 3en2zijn telkens minder
gegevens verwerkt, maar zij gaan veel verder terug. Curve 2 begint
zelfs in 1630/39.De overeenstemming tussen deze curven onderling
en met curve 6 is zo volkomen, dat men in gedachten het verloop
van de curven 4, 5 en 6zeker tot omstreeks 1650 geheel parallel
aan de curven 2 en 3 kan reconstrueren. M.a.w. de curven 2 en 3
zijn een vrij betrouwbare weergave van de totale ontwikkeling.
In curve 1 is de ontwikkeling van het Zaanse type vanaf 1695
ook nog apart weergegeven. Vanaf ongeveer 1720 tot 1780 blijkt
deze in de pas te lopen bij die in het gehele Noorderkwartier.
Na 1780isderichtingindeontwikkeling welgelijk, maar het niveau
isduidelijk lager. Het grootsteverschilkomt naar voren in de periode 1695-1720.Het dieptepunt indegolfslagligthier inde tienjarige
periode 1705/14.In de andere curven ligt dit 5jaar later (1710/19).
Het herstel, dat daarna inzet, is tot 1720 à 1725 in de Zaanstreek
veel geprononceerder dan elders. Beide verschillen lijken mij zeer
goedteverklaren.Detijd van deSpaansesuccessie-oorlog moetvoor
de industrieën aan de Zaan ongunstig zijn geweest. De moeilijkheden waren echter van externe, voorbijgaande aard. Met de
terugkeer van normale omstandigheden zette het herstel daarom
met verdubbelde kracht in. De rest van het Noorderkwartier verkeerdeomstreeks 1700reedsgeruime tijd ineenstructurele impasse.
De versnelde daling tijdens de oorlog hoeft daarom niet te verwonderen. Directereinvloed komt hier echter toe aan het uitbreken
van de eersteveepest (1714), die enkelejaren bleefheersen en grote
materiële schade veroorzaakte. Het dieptepunt werddaardoor 4à 5
jaar later bereikt dan in de sterk industriële dorpen van de Zaanstreek. Voor een groot herstel zoals aan de Zaan plaatsvond, ont182

braken in de rest van Noordholland de voorwaarden. Ook voor de
dieptepunten in de demografische ontwikkeling omstreeks 1750
en na 1800 zijn talrijke economische oorzaken aan te wijzen. Het
dieptepunt omstreeks 1780 schijnt veel meer zuiver demografische
achtergronden te hebben, met name het heersen van ernstige ziekten tussen 1778en 1782, waardoor ook het aantal sterfgevallen ver
boven normaal ligt.
Hetisvolkomen onjuist hetverloopvan decurven opgrafiek 3.21
geheel te identificeren met de ontwikkeling van het absolute aantal
inwoners. Vooral in de achttiende eeuw zullen de schommelingen
in de eerste plaats een weergave zijn van stijgingen en dalingen in
het gemiddelde geboortecijfer. Het absolute aantal inwoners moet
veel meer worden gedacht als een strakke lijn, die de dalen en toppen van de curven der dopelingen lang niet raakt. Het zal over het
algemeen echter eveneens onjuist zijn te veronderstellen, dat er in
het geheel geen correlatie bestaat tussen de gemiddelde aantallen
dopelingen en het absolute bevolkingsgetal. In het demografische
patroon van het oudetype (vóór 1850)bestond meestalzo'n wankel
evenwicht tussen geboorte en sterfte, dat sterke dalingen in het geboortecijfer een sterfteoverschot en daarmee een daling van de
totalebevolkingtotgevolgmoestenhebben.Vooralvoorde leeftijdsopbouw moet dit consequenties hebben gehad, die in de daarop
volgende decennia wel afgezwakt, maar niet geheel ongedaan werden gemaakt. Met tussentijdse perioden van 25 à 35jaar zouden in
het geboortepatroon dan echo-effecten hebben kunnen optreden,
vooral wanneer deze door toevallige oorzaken (ziekten, oorlogen,
economische crises) werden versterkt. De curven van grafiek 3.21
wijzen in die richting 63 .
3.6. RECAPITULATIE

De belangrijkste resultaten naar het onderzoek van de ontwikkeling van het bevolkingsgetal in Noordholland zijn in een aantal
punten samen te vatten. De meeste daarvan mogen als bewezen
en vaststaand worden beschouwd. Enkele, die vooral op de ontwikkeling in Westfriesland betrekking hebben, zijn nog niet geheel uit
het stadium van hypothese gekomen.
1. In hetlaatste kwartvan devijftiende eeuwisin eenkorte periode
een aanzienlijke vermindering van het aantal inwoners opgetreden.
2. In het Noorderkwartier werd de Zaanstreek hierdoor het minst
getroffen.
3. Omstreeks 1500 begon een langdurige periode van bevolkings183

groei, die in Noordholland over het algemeen tot 1650 à 1660
voortduurde.
4. De groei van het aantalinwonersvan de dorpen langs de Zaan
hield aan tot omstreeks 1730.
5. De toename van de bevolking van Noordholland hield in de
periode 1514-1622 gelijke tred met de groei van de bevolking in
geheel Holland. Deze groei had een tempo, dat eerstinde negentiende eeuw weer wordt aangetroffen.
6. In de zestiende eeuw werd de bevolkingsgroei in Noordholland
onderbroken door een korte periode van stilstand of achteruitgang tijdens de beginfase van de tachtigjarige oorlog.
7. De groei gedurende de periode 1514-1569 overtrof vermoedelijk
die in de periode 1569-1622.
8. In de zestiende eeuw waren er regionale verschillen in de intensiteit van de bevolkingstoename in het Noorderkwartier: het
minst groeide de bevolking in het Duinkavel, het meest op het
Schermereiland, speciaal na het midden van de eeuw.
9. De bevolkingsgroei in Noordholland tussen 1620 en 1650 kan
buiten de Zaanstreek op ongeveer 10%worden geschat.
10. De toename van het aantal inwoners van Noordholland kwam
buiten de Zaanstreek spoedig na het midden van de zeventiende eeuw tot stilstand en sloeg vrij snel om in achteruitgang.
11. Met uitzondering van enkele Zaandorpen wasdeperiode 16501815voor bijna het gehele Noorderkwartier een tijd van bevolkingsachteruitgang. Dit verlies bereikte zijn grootste intensiteit
tussen 1650 en 1750. De totale vermindering van het aantal inwoners in het getroffen gebied isvoor de gehele periode 1650-1815
op ruim 40% te stellen. De achteruitgang tussen 1650 en 1750
bedroeg zeker 35%.
12.Tot ongeveer 1750 was het bevolkingsverlies in Westfriesland
zelfs nog groter. Westfriesland vormde de kern van het gebied
waar de vermindering van het aantal inwoners tussen 1650en 1750
plaatsgreep.
13. In de tweede helft van de achttiende eeuw nam de bevolking
op het Westfriese platteland weer in aantal toe.
14. De Zaanstreek had na 1650 geen uniforme demografische ontwikkeling. De dorpen Jisp, Wormer en Oostzaan sloten zich
aan bij deontwikkeling op het aangrenzende platteland van Noordholland. De dorpen Zaandijk, Koog en Wormerveer hadden geen
deel in de algemene achteruitgang van het aantal inwoners van de
Zaanstreek na 1740.
15. De toename van het aantal inwoners van de gehele Zaanstreek
(6 bannen) bedroeg tussen 1622 en 1740 ongeveer 50%. In de
gezamenlijke bannen van Oostzanen, Westzanen en Krommenie
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TABEL 3.13. De (vermoedelijke) totale bevolking van Noordholland in 1622
1650,1750,1795,en 1815
± 1650

1622

1795

± 1750

steden
Zaanstreek
overige platteland

24.510
20.134
35.113

(absolute getallen)
Noorderkwartier
27.000
17.000
16.639
24.000 28.000
25.158
39.000 25.000
23.937

totaal

79.757

90.000

steden
platteland

39.089
70.811

43.000
78.000
121.000

1815

15.768
21.644
22.939

65.734

60.351

Westfriesland
18.000
18.362
43.634
40.000

15.169
46.220

70.000

totaal

109.900

58.000

61.996

61.389

totaal

geheel Noordholland
189.657 1211.000 | 128.000 | 127.730 | 121.740

(indexcijfers (1622 = 100))
Noorderkwartier
69
68
139
125
71
68

steden
Zaanstreek
overige platteland

100
100
100

110
119
110

totaal

100

113

88

82

76

steden
platteland

100
100

110
110

Westfriesland
46
56

47
62

39
65

totaal

100

110

53

56

56

totaal

100

geheel Noordholland
111 |
67 |
67 |

64

(indexcij fers ( 1 6 5 0 = 100)
Noorderkwartier
100
63
62
117
100
105
100
64
61

58
90
59

|

64
107
65

steden
Zaanstreek
overige platteland

91
84
90

totaal

89

100

78

73

67

steden
platteland

91
91

100
100

Westfriesland
42
51

43
56

35
59

totaal

91

100

48

51

51

totaal

90

geheel Noordholland
100 I
61 I 61

58
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verdubbelde het aantal inwoners tussen 1622 en 1740.
16. In de periode 1740-1815 vond in de Zaanstreek een grote verminderingvan het aantal inwonersplaats.Het bevolkingsverlies
in de periode 1740-1795 bedroeg ongeveer 16%, tussen 1740 en
1815zelfs ruim 2 5 % .
17. De Franse tijd laat een continuering zien van de regionale tendenties uit de tweede helft van de achttiende eeuw.
18. Er was in Noordholland geen essentieel verschil tussen de ontwikkeling van het absolute aantal inwoners in de steden en op
het platteland. Alleen een aantal dorpen in de Zaanstreek kenden
een eigen ontwikkeling.
19. Onder invloed van economische en demografische oorzaken
kunnen vermoedelijke crises in de demografische ontwikkeling
in Noordholland worden gedateerd omstreeks 1710/1720, 1740 tot
1750 of 1755, omstreeks 1780 en tussen 1800 en 1815.
20. De numerieke ontwikkeling van het aantal inwoners in de
verschillende gedeelten van Noordholland tussen 1622 en 1815
is op grond van bovenstaande gegevens bij benadering te berekenen. De uitkomsten staan in tabel 3.13 weergegeven.
3.7. D E DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING BEZUIDEN HET IJ

De ontwikkelingen in Noordholland krijgen eerst reliëf door een
vergelijking met de ontwikkelingen in het overige Holland. Hiervóór (paragraaf 2.6) constateerden wij reeds twee frappante overeenkomsten tussen de bevolkingsevolutie benoorden en bezuiden
het IJ: 1.de groei van de bevolking benoorden en bezuiden het IJ
was in de periode 1514—1622 even groot, 2. vermindering van het
aantal inwoners in de periode 1622-1795 trad niet alleen op in
Noordholland, maar ook in de meeste steden bezuiden het IJ.
Hierdoor ontstaat de indruk, dat de ontwikkeling in Noordholland
een onderdeel is van die in een groter geheel, althans dat Noordholland in zijn demografische evolutie niet alleen staat. Om deze
indruk te kunnen bevestigen of ontkennen dient ook een nadere
chronologische precisering in de demografische geschiedenis bezuiden het IJ te worden aangebracht. In deze paragraaf zal een
poging daartoe worden gewaagd.
Voor Noordholland constateerden wij, dat de groei tijdens de
zestiende eeuw zich gelijkelijk over de gehele periode uitstrekte.
Voor Zuidholland beschikken wij nog over onvoldoende materiaal
om tot concrete uitspraken te komen. Voor enkele steden bestaan
aanwijzingen, die duidelijk in een andere richting gaan, nl. stilstand in ofvermindering van het aantal inwoners tot 1570 à 1580.
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Zo wordt voor Dordrecht in 1555 het inwonertal op ongeveer
10.000geschat64, hetgeen ruim 1.000 minder zou zijn dan in 1514.
De bevolking van Leiden mag in 1514op ongeveer 14.000 worden
getaxeerd. In 1574 en 1581 was deze geslonken tot resp. 12.660 en
12.14465. Daar staat tegenover dat in andere steden het aantal
inwonerstoenam.Debevolkingvan Rotterdam, dat in 1514nauwelijks de 5.000inwoners zal hebben gepasseerd, wordt omstreeks het
midden van de zestiende eeuw op 7.000 inwoners geschat 66 . De
groei van Amsterdam in de eerste helft van die eeuw staat vast.
De 2.532 haardsteden van 1514 waren in 1562 tot het aantal van
5.728 gegroeid. De stad was in de eerste helft van de eeuw dus
reeds ruimschoots verdubbeld en het aantal inwoners zal niet lang
na 1560 de 30.000 hebben gepasseerd67. De grootste moeilijkheid
is echter onze onkunde over de ontwikkelingen op het platteland
van Zuidholland. Zolang hieraan niets is gedaan, blijft onze onzekerheid bestaan. Toch lijkt het geoorloofd te veronderstellen, dat
dit platteland ook in de eerste helft van de zestiende eeuw reeds
bevolkingsgroei zal hebben gekend. In degehele periode 1514-1622
nam debevolkinghier toemetongeveer 105%.Aangezienin tegenstellingtot destedeneerdervan eenvertrek-dan vestigingsoverschot
sprake zal zijn geweest, is het niet te verwachten, dat het aantal
inwoners zich tussen 1576 en 1622 heeft kunnen verdubbelen. Een
belangrijk gedeelte van de groei zal zich ook hier reeds vóór het
begin van de opstand hebben voltrokken. Gezien de grote lacunes
in onze kennis en de nauwkeurige overeenstemming van de groeipercentages benoorden en bezuiden het IJ over de gehele periode
1514-1622, lijkt het het beste voorlopig aan te nemen, dat ook de
groeitempo's in de eerste en tweede helft van die periode in Noordholland en Zuidholland hebben overeengestemd. Het hoeft echter
geen verwondering te wekken wanneer voortgezet onderzoek uitwijst, dat bezuiden het IJ het groeitempo b.v. na 1580 hoger is
geweest dan daarvóór.
Voor debestudering van deontwikkeling van het bevolkingsgetal

platteland
Amsterdam-Rotter- }
dam-Den Haag- }
Schiedam
J
overige steden

1622

1795

toe-/afname

183.430

228.462

+ 25%

146.286

317.780

+ 117%

152.302

109.318

-

28%
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bezuiden het IJ indeperiode 1622-1795moeteenindelingin drieën
wordengemaakt. Reedsdevergelijking vandeaantallen inwonersin
het begin- en eindjaar van deze periode bracht geheel verschillende
evoluties van het aantal inwoners aan het licht op het platteland,
in de groep steden Amsterdam-Rotterdam-Den Haag-Schiedam en
in de overige steden (paragraaf 2.6). Een afzonderlijke bespreking
van iedere groep is daardoor vereist.
De toename van 25% op het platteland isvoor de lange periode
1622-1795 zó gering, dat wij niet mogen aannemen met een aanhoudende, zij het langzame groei te doen te hebben. Perioden van
algehele stilstand ofzelfs vermindering van het aantal inwoners zijn
waarschijnlijk. Voor de tweede helft van de achttiende eeuw (1747—
1795) vindt dit bevestiging in de uitkomsten van een bevolkingsonderzoek gebaseerd op de vergelijking van de aantallen weerbare
mannen in 1747 en de volkstelling van 179568. Dit onderzoek liet
een toestand zien van stilstand of zeer geringe toename van het
het aantal inwoners. Dit was het resultaat van drie verschillende
processen: groei in het zuiden, stilstand in het midden en afname
in het noorden van het platteland. Sindsdien isgebleken, dat beide
ontwikkelingen zich aansloten bij die in de aangrenzende territoria: in het noorden bij de achteruitgang van het aantal inwoners
in hetNoorderkwartier, in het zuiden bij deontwikkeling in Noordbrabant 69 en België70. Degroei op het platteland na 1622van 25%
moet zich dus vóór 1750hebben voltrokken. Ook dezeperiode lijkt
mij veel te lang voor deze geringe toename. In het licht van de uitkomsten van het historisch-demografische onderzoek van Noordholland, de Hollandse steden en Friesland is het waarschijnlijker,
dat na 1650 à 1670 ook op het platteland van Zuidholland geen
verdere groei van de bevolking heeft plaatsgevonden. De kans op
daling van het aantal inwoners tussen 1670 en 1750 is zelfs niet
uitgesloten. Alleen verder onderzoek kan aan de onzekerheid een
eind maken 71 . De toename met 2 5 % zou zich volgens deze hypothese tussen 1622 en 1670 voltrokken moeten hebben. Dit is zeker
mogelijk geweest en betekent reeds een aanzienlijke vermindering
van het gemiddelde groeipercentage uit de zestiende eeuw. Voor
de periode 1670-1747 veronderstelt dit een stationaire toestand.
Bijhetonderzoek naar dedemografische evolutievan de Zuidhollandse steden, waarvan het aantal inwoners tussen 1622 en 1795
met 28%verminderde, rijzen dezelfde vragen als bij het onderzoek
in Noordholland. Wanneer vond deze achteruitgang plaats? En
vooral ook, was er na 1622 eerst nog een periode van verdere groei?
Speciaal het antwoord op de tweede vraag heeft voorlopig nog
een hypothetisch karakter. Voor een bevestigend antwoord pleiten
zowel de demografische ontwikkelingen elders in Holland (Noord188

holland en de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) als de
gegevens over de algemene economische bloei van Holland in de
eerste helft van de zeventiende eeuw. Geheel verstoken van demografische inlichtingen zijn wij ook niet. Posthumus publiceerde een
grafiek over de ontwikkeling van het aantal inwoners van Leiden,
waarop kritiek is uit te oefenen, maar die er toch wel op wijst dat
deze stad tot ongeveer de periode 1660-1680 nog met 15.000 inwoners is gegroeid tot een totaal van ongeveer 60.000 (grafiek
3.22) 72 . Ook in Delft zou het aantal inwoners tussen 1622 en 1670
nog zijn toegenomen, zij het veel minder dan in Leiden, vermoedelijk ongeveer 10% 7 3 . Over de demografische ontwikkeling van
Gouda bestaan geen betrouwbare inlichtingen, maar onze kennis
van de economische activiteiten in de stad doen veronderstellen,
dat in 1622het hoogtepunt in de groei aldaar nog niet was bereikt.
Hetzelfde geldt voor Haarlem. Ook in deze steden is de achteruitgang dus groter geweest dan uit de vergelijking van de aantallen
inwoners in 1622 en 1795 blijkt. Wanneer wij alleen nog maar de
verdere groei van Leiden tussen 1620en 1680 ( ± 15.000 inwoners)
zouden verdisconteren, is het inwonertal van deze groep steden
tussen het hoogtepunt in de demografische ontwikkeling en 1795
niet met 43.000 maar 58.000 personen gedaald (—35%). Onze
algehele onwetendheid over de ontwikkelingen in de steden als
Dordrecht, Den Briel, Schoonhoven en Gorkum maant wel tot
voorzichtigheid in het doen van concrete uitspraken voor deze
gehele groep, maar anderzijds moet worden bedacht dat dit over
het algemeen kleine steden zijn, die het totaalbeeld niet erg kunnen
beïnvloeden. Een raming van het totale bevolkingsverlies in deze
groep steden op 55.000 à 60.000 lijkt niet aan de te hoge kant te
zijn. Voor de datering van deze achteruitgang geven ook de curven
van de dopelingen in Leiden en Delft (grafiek 3.22) duidelijke
aanwijzingen. In beide plaatsen begint de neergaande lijn vóór
1700. De jaren tachtig lijken een keerpunt te vormen. In beide
plaatsen wordt ook omstreeks 1750 het eindpunt in deze ontwikkeling bereikt. Daarna is er consolidatie of voortgaand, maar veel
trager verval. De grote achteruitgang moet hier tussen 1685 en
1750 worden gedateerd. Ook voor Haarlem beschikken wij over
enkelegegevensdiein dezelfde richting wijzen. Het aantal inwoners
was:
1622
39.455
1707
± 32.50074
1748
26.8007*
1795
21.227
Wanneer wij veronderstellen, dat ook hier evenals b.v.in Leiden,
Delft en Rotterdam de achteruitgang na 1680 begon en het aantal
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1622

1795

toename

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Schiedam

104.932
19.543
15.825
5.997

217.024
53.212
38.433
9.111

112.092
33.680
22.608
3.114

totaal

146.286

317.780

171.494

inwoners toen dat van 1622 zal hebben overtroffen, dan was het
verliesook hier het grootst in de periode 1680-1750met voortgezet
maar langzamer verlies daarna. In grote trekken komen wij voor
deze groep steden tot een ontwikkeling tussen 1622 en 1795 in
drie fasen: 1.verdere bevolkingsgroei tot ± 1680, 2.grote vermindering van het aantal inwoners tussen ± 1680 en ± 1750, 3. een
verder, maar veel geringer en langzamer verlies van inwoners tussen ± 1750 en 1795. Het totale verlies tussen 1680 en 1750 is op
45.000 à 50.000 personen te schatten, het verlies in de periode
1750-1795 op een verdere 10.000 zielen.
Het gezamenlijke verlies van inwoners tussen 1650/80 en 1750
in Noordholland en deze groep steden is nu op ongeveer 125.000
à 130.000testellen.Dit zougemakkelijk kunnen worden gecompenseerd door detoenamevan debevolking teAmsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Schiedam tussen 1622 en 1795 (171.494 inwoners).
Dezegroei zou dan grotendeels tussen 1680en 1750moeten hebben
plaatsgevonden. De schaarse gegevens die tot onze beschikking
staan, wijzen echter in een andere richting. De datering van de
toename van het aantal inwoners te Schiedam is niet belangrijk
wegens het geringe absolute aantal (ruim 3.000 personen). Een
telling kwam in 1747 tot 6.044 inwoners 75 . De groei zou dus na
1750hebben plaatsgevonden, toen destad alscentrum vanjeneverfabricage grote bloei beleefde. Een dergelijke ontwikkeling sluit ook
goed aan bij die in het naburige Rotterdam tussen 1750 en 1795.
Van meer belang is reeds de demografische ontwikkeling in Den
Haag. Uitgezonderd enkele opgaven van het aantal gebouwen,
verkeren wij voor de demografische geschiedenis van deze stad
geheelin het duister. Het totaalaantal gebouwen zou in 1630,1667,
1680 en 1732 zijn geweest resp. 3.262, meer dan 4.000, 4.744 en
6.163 76 .Dit wijst op eenregelmatige groeivan het aantal inwoners.
Tussen 1667 en 1730 zou deze ongeveer 10.000 personen en tussen
1680 en 1730wel 8.000 personen bedragen kunnen hebben.
Meer zekerheid is er over de demografische ontwikkeling van
Rotterdam. Die stad maakt tussen 1622 en 1795 de grootste groei
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door van alle Hollandse steden (172%). Uit dejaarlijkse aantallen
gedoopten en begravenen 77 blijkt echter dat deze groei bijna geheel plaatsvond vóór 1690.Daarna iser tussen 1690en 1740achteruitgang (wellicht zelfs met 10.000 personen). Na 1740 begint een
nieuwe periode van expansie van het bevolkingsaantal, zodat omstreeks 1790 het peil van 1690 weer was bereikt (grafiek 3.22).
Tot 1740sluit de ontwikkeling in Rotterdam zich in hoofdzaak dus
aan bij die van de groep steden, die hiervóór werd besproken (Leiden, Delft e.a.). De vermindering van het aantal inwoners daar
werd door de Rotterdamse ontwikkeling niet gecompenseerd maar
versterkt. Het zojuist geschatte bevolkingsverlies in Noordholland
en een aantal Zuidhollandse steden samen tussen 1650/80 en 1750
wordt door de ontwikkeling in Rotterdam verhoogd tot 135.000 à
140.000 personen.
In Amsterdam nam het aantal inwoners tussen 1622 en 1795
met 112.000toe. Het materiaal dat een minder grove periodisering
mogelijk zou moeten maken, is echter zeer gebrekkig. Vanaf 1700
beschikken wij over jaarlijkse opgaven van geboren en gestorven
personen, maar de waarde ervan staat niet vast 78 . Uit deze cijfers
mag m.i. voorlopig wel worden geconcludeerd, dat in de achttiende
eeuw geen veranderingen van grote betekenis meer zijn opgetreden
in het totaalaantal inwoners van de stad. De grote groei moet zich
vóór 1700hebben voltrokken. In 1660werd de stad voor het laatst
op grote schaal uitgebreid. Wanneer wij dit gegeven in verband
brengen met wat wij nu weten over de ontwikkeling van het inwonertal in de andere grote steden (Leiden, Rotterdam, Delft, Haarlem) dan ligt het voor de hand te veronderstellen, dat ook in Amsterdam omstreeks 1680 een niveau werd bereikt, dat met kleine
fluctuaties tot 1795 behouden bleef. Er is geen reden te veronderstellen, dat het bevolkingsverlies elders in Holland tussen 1650/80
en 1750ongedaan werd gemaakt door een toename van het aantal
inwoners van Amsterdam.
Tegenover een verlies van 135.000 à 140.000 inwoners tussen
1650en 1750kan bij dehuidige stand van het onderzoek slechts één
mogelijke compensatie worden geplaatst: een toename van het aantal inwoners van Den Haag met 10.000 of iets meer. De totale
vermindering zou dus op 125.000 à 130.000 personen kunnen worden geraamd. Dit getal isechter te hoog, omdat een correctie moet
worden aangebracht voor het tijdvak 1650-1680. De achteruitgang
zette zich immers niet overal gelijktijdig in. In het noorden begon
zij reeds kort na 1650, maar bereikte de grootste intensiteit toch
eerst na 1700.De achteruitgang in de steden bezuiden het IJ begon
niet vóór 1680. Gedurende de periode 1650-1680 waren verschillende tendenties gelijktijdig aanwezig: in bepaalde streken was
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reeds teruggang van het aantal inwoners (Noordholland), elders
was er over het algemeen stabiliteit (platteland Zuidholland (?),
Leiden, Delft), maar in sommige steden (Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag) nam het aantal inwoners nog duidelijk verder toe en
overtrof nog verre de verliezen die in het noorden ontstonden.
Het totale aantal inwoners van Holland zal derhalve tot ongeveer
1680 zijn blijven toenemen, maar in een veel langzamer tempo na
1650. Over de gehele provincie beschouwd, begint eerst na 1680
een proces van ontvolking, dat omstreeks 1750 ten einde is. Tussen 1750 en 1795 zijn de regionale en lokale ontwikkelingen opnieuw tegengesteld aan elkaar, maar zodanig dat zij elkaar vrijwel
moeten hebben geneutraliseerd. Voor het geheel moet een tendentie tot stabilisatie hebben bestaan en het totale bevolkingscijfer
zal daardoor in de tweede helft van de achttiende eeuw nauwelijks
wijzigingen hebben ondergaan. In de Franse tijd was er opnieuw
daling 79 . Door detegengestelde ontwikkelingen in deperiode 16501680 is de totale bevolkingsvermindering in Holland iets kleiner
geweest dan 125.000 à 130.000. In afwachting van de resultaten
van verder onderzoek kunnen wij voorlopig het beste aannemen,
dat de bevolkingvan geheel Holland tussen 1680en 1750met ongeveer 100.000 inwoners is verminderd. Aan dit cijfer kleven voorbehouden en hypothesen, en wijzigingen met 10.000 à 20.000 personen zijn in de toekomst niet uitgesloten. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze eerder te verwachten in de richting van vergroting
dan van verkleining van dit aantal. Meer zekerheid zal hierover
eerst ontstaan, zodra wij beter geïnformeerd raken over de bevolkingsevolutie op het platteland en in sommige steden van Zuidholland.
Uit dezekortevoorlopigeeninveleonderdelen nog hypothetische
beschouwing over de demografische ontwikkeling in Holland bezuidenhetIJwordt duidelijk, dat wij inNoordholland niette maken
hebben met een proces van regionaal belang. Demografische regressie heerste gelijktijdig ookinzuidelijker streken van de provincie (tabel 3.14). Voor zover thans isvasttestellen, kwam een groei
van het aantal inwoners tussen circa 1680 en 1750 alleen voor in
zeldzame uitzonderingen van lokaal en regionaal beperkte omvang. Slechts de Zaanstreek en vermoedelijk Den Haag kunnen
daarvoor nu worden aangewezen. Deze uitzonderlijke ontwikkeling moet bijzondere oorzaken hebben en is in het geheel niet
representatief voor de algemene toestand. Overal elders constateren
wij inhetbestegevalslechtsstagnatie,maar opveelplaatsen achteruitgang tot diep verval. De oorzaken hiervan moeten dus ook een
algemeen karakter dragen en kunnen niet alleen binnen de enge
regionale grenzen van het Noorderkwartier of Noordholland wor192

TABEL 3.14. Het aantal inwoners in Noordholland en Zuidholland in 1514,
1622, ± 1680, ± 1750en 1795
1514

1622

± 1680

± 1750

Noordholland
Zuidholland

81.000
194.000

(aantal inwoners)
190.000 188.000 128.000
482.000 695.000 655.000

geheel Holland

275.000

672.000

1795
128.000
655.000

loc

883.000

783.000

783.000

aoö

Noordholland
Zuidholland

100
100

geheel Holland

100

(indexcijfers ( 1 5 1 4 = 100))
234
232
158
358
338
248
244

321

285

285

Noordholland
Zuidholland

+ 134%
+ 148%

(groei p e r p e r i o d e )
-32%
- 1%
+44%
- 6%

0%
0%

geheel Holland

+ 144%

+31% —11%

0%

Noordholland
Zuidholland
geheel Holland

158
338

(jaarlijks g e m i d d e l d g r o e i p e r c e n t a g e )
+0,79% -0,02% -0,58% 0,00%
+0,85% +0,63% -0,09% 0,00%
+0,83% +0,47% - 0 , 1 7 %

0,00%

den gezocht. Voor zover de verklaring in de economische omstandigheden moet worden gevonden, is het onvermijdelijk een aantal
onderwerpen aan de orde te stellen, die de totale economische ontwikkeling en structuur van Holland raken. Regionale omstandigheden kunnen wel de reden zijn van de intensiteit en de duur van
de processen in Noordholland. De demografische achteruitgang begon daar het eerst, duurde het langst en had een veel algemener en
intensiever karakter dan bezuiden het IJ. Noordholland was waarschijnlijk een marginaal gebied, waar de gebreken in de economie
van Holland zichhet eerst, het langst en het duidelijkst vertoonden.
Dit kan aan de bestudering van deze streek een betekenis geven die
verder reikt dan de Waddeneilanden en het IJ.
Het isnietalleenonjuist dedemografische ontwikkelinginNoordhollandgeheellosvan dieinderestvandeprovinciete beschouwen,
zij mag ook niet los van het grotere Westeuropese kader gezien
worden. De laatste jaren is immers het inzicht doorgebroken, dat
ookin demografisch opzicht dezeventiende eeuwin Westeuropa als
een periode van stilstand of contractie moet worden beschouwd.
Op het gebied van de economische geschiedenis, met name de
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agrarische ende prijsgeschiedenis, wordt dezeventiende eeuw reeds
langer als een periode van seculaire contractie aangemerkt 80 . Ook
in de cultuurgeschiedenis en de sociale geschiedenis heeft men deze
eeuw reeds eerder als een van crisis bestempeld 81 . Eerst sinds 1965
isalomhetinzichtgegroeid82, dat ook- enmisschienwelvooral- in
demografisch opzicht de zeventiende eeuw een periode was, die
gekenmerkt werd door meestal labiele verhoudingen; een periode,
waarin de bevolkingsgroei duidelijk de pas inhield en die daardoor
scherp afsteekt tegen de sterke demografische groei, die Westeuropa zowelindezestiendeeeuw alsopnieuw na 1740kende. Over
deze einddatum bestaat algehele eenstemmigheid. Ook in Holland
kwam omstreeks die tijd de bevolkingsteruggang tot een eind. Veel
minder duidelijk isdedateringvan deomslagvan dezestiende naar
de zeventiende eeuw. Sommigen zijn van mening, dat reeds omstreeks 1570de'gouden' periodevan dedemografische groei voorbij
was, al zou het nog een lange tijd duren voordat de stagnatie een
algemeenverschijnsel was 83 .Anderen dateren deomslagrond 1630,
1650 of 16708*. Hiervóór werd geconstateerd, dat in Holland deze
zich tussen 1650 en 1680 voltrok. De verklaring voor deze uiteenlopende dateringen moet allereerst gezocht worden in het deficiënte karakter van de gegevens. Het bronnenmateriaal is voor de
zestiende en zeventiende eeuw veel gebrekkiger dan voor de achttiende. Reeds om die reden is eenstemmigheid moeilijker te bereiken. Belangrijker lijkt het echter, dat de omslag in de seculaire
demografische ontwikkeling van de zestiende naar de zeventiende
eeuw niet overal gelijktijdig heeft plaats gevonden. Wat dit betreft
iser een overeenkomst met de prijzen te constateren. Zowel op het
gebied van de prijzen als van de bevolking schijnt de omslag het
eerst in het Mediterrane gebied te geschieden om zich daarna via
Frankrijk naar Holland en Engeland uit te breiden. Binnen dit
gebied kende de demografische ontwikkeling dan belangrijke regionale verschillen niet alleen in de tijd, maar ook in de richting van
de ontwikkeling.
Dit laatste neemt niet weg, dat in de historisch-demografische
overzichtswerken deverschillen tussen de zestiende, zeventiende en
achttiende eeuw thans algemeen als uitgangspunt voor de beschrijving van de historische ontwikkeling zijn aanvaard 85 . Zo schrijft
Wrigley, dat in Engeland de snelle bevolkingsgroei tot omstreeks
het midden van de zeventiende eeuw aanhield, waarna gedurende
een eeuw de bevolkingscurve geen duidelijke richting vertoonde
om tegen het midden van de achttiende eeuw plotseling weer fors
te versnellen86. In het meest recente handboek voor historische
demografie spreekt Pousseou over: 'Ie 16e siècle, en Europe: une
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croissance mal connue; le sombre 17e siècle; le grand essor du 18e
siècle'87. Het meest volledige overzichtswerk van de demografische
ontwikkelingvandehand van Reinhard, Armengaud en Dupaquier
heeft als titels van hoofdstukken: 'un nouvel essor: le 16e siècle en
Europe;lacriseEuropéenne de 1600à 1740;lacrisedémographique
française au 17e siècle; le 18e siècle en Europe: nouvelle phase ou
nouveau régime démographique' 88 .
Indien men eenlijst opsteltvan devariabelen, aan dehand waarvan in de recente historisch-demografische literatuur de structuurverschillen tussendedemografische patronen van de 16e, 17een 18e
eeuw voornamelijk worden bestudeerd, dan ontstaat de volgende
opsomming: het geboorteniveau, de gemiddelde leeftijdverwachting bij geboorte, de huwelijksvruchtbaarheid, de sex-ratio, de
leeftijdsopbouw, de gemiddelde afstand tussen opeenvolgende geboorten,vrijwillige geboortebeperking,debuitenechtelijke geboorte,
het sterfteniveau, de zuigelingen- en kindersterfte, de invloed van
crisisjaren veroorzaakt door voedselschaarste en/of epidemische
ziekten, het geboorte- of sterfteoverschot, de huwelijksfrequentie,
de huwelijksleeftijd, het percentage blijvend ongehuwden, de gezinsgrootte, de migratie, deseizoenschommelingen. Niet alle onderwerpen zijn altijd even relevant voor het beantwoorden van de
gerezen vragen. Men wil wel eens meer uit de gegevens halen dan
erin zit wegens het ontbreken van de gegevens, die men eigenlijk
nodigheeft voor deoplossingvan deproblemen.Nooitzijn de bronnen rijk genoeg om alle relevante vragen te kunnen beantwoorden.
Voor de 16e en de eerste helft van de 17e eeuw is het materiaal
vrijwel nooit goed genoeg om een studie van het demografisch
proces te maken. Deherkomst van degegevens,dieaan de analysen
ten grondslag liggen, is tot vijf grote groepen te herleiden: 1. geschriften van achttiende-eeuwse auteurs, 2. tellingen van de jaarlijkse (maandelijkse) aantallen geboorten, sterften en huwelijken,
3. genealogische gegevens, 4. de uitkomsten van gezinsreconstructies en 5. nominatieve lijsten van inwoners.
In het volgende hoofdstuk zal een poging worden gedaan enig
inzicht te krijgen in de wijze, waarop de demografische evolutie in
het Noorderkwartier zich heeft voltrokken. Nadat dus eerst is
geprobeerd deontwikkeling van het inwonertal tussen 1500en 1815
zoveel mogelijk vast te leggen en de lokale en regionale verschillen
op te sporen, stelt zich nu de vraag hoe het demografisch proces
zich heeft voltrokken. Het staat bij voorbaat vast, dat de gegevens
die daarop een antwoord zouden kunnen geven zo gebrekkig zijn,
dat meestal geen bevredigend inzicht zal ontstaan. Uit het meegedeelde in voorgaande paragrafen (2.1,2.8 en 3.5) was reeds op te
maken dat van gezinsreconstructie geen sprake kan zijn. Ook zijn
195

er onvoldoende betrouwbare gegevens van genealogische aard beschikbaar. Het zijn dus de gegevens van Struyck, eigen tellingen in
de doop-, trouw- en begraafboeken en enkele kohieren met gezinssamenstellingen, waarop de analysen in hoofdzaak zullen
moeten steunen.
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4. B E V O L K I N G I I I

4.1. STERFTE, GEBOORTE EN HUWELIJK

Door middel van overschotten in geboorte, sterfte en/of migratie
moeten de hiervóór vastgestelde ontwikkelingen in het aantal inwoners van het Noorderkwartier zichhebben voltrokken. Na al het
voorgaande (zie ook paragraaf 2.1 en 3.5) behoeft het nauwelijks
betoog, dat de bronnen over de loop van de bevolking in wezen
minstens zo slecht zijn als die over de stand van de bevolking.
Over de migratie ontbreken zij in feite nagenoeg geheel (zie paragraaf 4.3). Alleen indirecte aanwijzingen kunnen over dat onderwerp verkregen worden. Maar ook de gegevens over geboorte,
sterfte en huwelijk zijn zo onvolledig of belast met complicaties,
dat menzichin het algemeen met vage aanwijzingen moet tevreden
stellen. Veel blijft zo in het stadium van hypothese steken. Het is
zonder meer duidelijk, dat de gewenste inlichtingen over de loop
van debevolkingindezestiendeeeuwvolledigontbrekenenoverhet
grootste gedeelte van de zeventiende eeuw nog zeer schaars zijn.
In concreto betekent dit, dat de loop van de bevolking tijdens de
grote demografische expansievan eind vijftiende tot midden zeventiendeeeuwnietgeanalyseerd kanworden.De'zestiendeeeuw' blijft
slecht gekend. Eerst tijdens defase van de demografische contractie
in het Noorderkwartier zijn er wat meer reeksen vanjaarlijkse aantallen samen testellen. Het isechter zeker nier vôôrde tweede helft
van de achttiende eeuw, dat het bronnenmateriaal een graad van
volledigheid begint te bereiken, die werkelijk dieper borende analyses mogelijk zou maken.
4.1.1. Sterfte
Niettegenstaande de zeer belangrijke resultaten, dat het onderzoek naar de vruchtbaarheid en het geboorteniveau in de preindustriële westerse samenleving ons door middel van de gezinsreconstructies delaatstejaren heeft gebracht, blijft het sterfteniveau
de belangrijkste variabele voor de verklaring van de demografische
ontwikkelingen in die maatschappij 1 . Dit geldt zowel voor de ontwikkeling op lange als op korte termijn. Het sterfteniveau isin het
verleden aan veel grotere schommelingen onderhevig geweest dan
het geboorteniveau. Evenals de demografische revolutie van de
negentiende eeuw (demographic transition) zich allereerst mani197

festeerde in een belangrijke daling van de algemene sterfte bij een
hoog blijvend geboorteniveau, moet ookvoor een verklaring van de
bevolkingsontwikkelingen indezestiendeenzeventiende eeuw allereerst het sterfteniveau in beschouwing worden genomen. Voor zover er gelijktijdig reeksen bestaan van geboorte en sterfte in Europa
uit dezestiendeeeuw,vertonen dezemeestal een geboorteoverschot,
dat de veel talrijker curven uit de zeventiende eeuw niet meer te
zien geven2. Eerst in de tweede helft van de achttiende eeuw vertonen de vele - vooral Franse - gegevens over geboorte en sterfte
weer overwegend positieve uitkomsten. Hoe interessant en belangrijk de wijzigingen in het geboorteniveau bij deze ontwikkelingen
ook mogen zijn: voor zover er stellige uitspraken te doen zijn moet
aan de veranderingen van het algemene sterfteniveau de grootste
invloed op de kwantitatieve ontwikkelingen worden toegeschreven.
Bij de ontwikkeling op korte termijn is deze doorslaggevende rol
van de sterfte reeds sinds lang duidelijk. De periodiek optredende,
abnormale sterften door hongersnood en/of epidemieën hebben
vroeger met grote regelmaat populaties gedecimeerd3. Sterften, die
veelvouden van het normale niveau bereikten, waren daarbij regel.
Intrigerender dan de fluctuaties in de sterfte op korte termijn zijn
echter de wijzigingen in het sterfteniveau op lange termijn. De
onderzoekingen elders hebben vooral de doorslaggevende rol van
de zuigelingen- en de kindersterfte voor de verklaring van deze
seculaire ontwikkelingen naar voren gebracht. Ook in Nederland
heeft het onderzoek over Rotterdam grote verschuivingen in de
omvang van de kindersterfte tussen de eerste decennia van de achttiende eeuw en de tweede helft van die eeuw aan het licht gebracht.
Opvallend isdaarbij, datjuist dieeerste decennia van de achttiende
eeuw zeer grote sterfteoverschotten te zien gaven en daarmee in
schrilcontraststonden totdeperiode 1670-1700enook,maar inwat
mindere mate, de tweede helft van de achttiende eeuw*. Eerst
zal daarom geprobeerd worden iets over de sterfteniveau's in het
Noorderkwartier te weten te komen.
Decijfers, dieop grond van devoor deze studieverzamelde gegevensdaarover beschikbaar zijn, zijn in tabel 4.1bijeengebracht. De
daarinberekendesterfteniveau's zijnzoveelmogelijkdeverhoudingsgetallentussenhetabsoluteinwonertalen hetgemiddelde aantalbegravenen5 indevijfjarige periode,dieaandetellingisvoorafgegaan.
Deuitkomstenzijn,zoalsteverwachten was,niet opzienbarend. Het
schijnt, dat sterfteniveau's van circa 40 °/0o en hoger in de tweede
helft van de 18e eeuw hoog zijn, terwijl een niveau van 25 °/0o of
minder bepaald laagiste noemen. Het sterfteniveau in deBeemster
en in Broek in Waterland lag aan het eind heel wat lager dan tegen
het midden van de achttiende eeuw. Een daling van het sterfte198

TABEL 4.1. Het sterftecijfer in °/0o

Alkmaar
Beemster
Broek inW.
Jisp
Assendelft

±1742

1772

1795"

1809

•
37,6'
37,6»
.
•

40,8«
•
•
•
•

33,0
22,6
32,5
39,9
26,1

25,6
28,0
.
36,5' •

c
* sterfte indeperiode 1739/43.
begraven indeperiode 1767/71.
* begraven indeperiode 1735/39. d begraven indeperiode 1790/94.
* begraven in de periode 1802/06.

niveau indetweede helft vandieeeuw metals mogelijk gevolgeen
groeivan debevolking indie periode isinhet lichtvan deze sterftecijfers nietuitgesloten.Inderdaad gevendezebanneninde perioden
1742-1795-1809 eengroei van20en40% te zien. Zopast ook in
Alkmaar het beduidend lagere sterftecijfer van omstreeks 1795in
vergelijking met dat van rond 1770 eveneens bij het algemene
demografische beeld vande stad, datin het laatste kwart vande
achttiende eeuw in het algemeen eengunstiger verhouding tussen
geboorte en sterfte te zien gafdan de eerste vijf en zeventig jaar.
In de drie en twintig jaar tussen de tellingen van 17726 en 1795
nam destad- zeer waarschijnlijk voor heteerst nalange tijd - wat
in inwonertal toe (6^2% ) . Overhethogesterftecijfer teJispvaltop
te merken, datookditpast bij deverdere dalingvan het inwonertal
van ditdorp zowelindeperiode 1742-1795alstussen 1795en1809
(bijlage 2). De gunstige demografische situatie tijdens de jaren
negentig in Assendelft, waarin redelijke geboorteoverschotten te
noteren waren, schijnt nadeeeuwwende weer tezijn verslechterd.
Veel zekerheid is hierover niet te krijgen, omdat het begraafregister in 1806 ophoudt. Hetinwonertal was in 1809 en 1795 nagenoeghetzelfde. Allestezamen genomen kan deconclusie niet anders
zijn dan dat de sterftecijfers, waarover beschikt kan worden, te
weinig talrijk ènniet extreem genoeg zijn omerenige bewijskracht
voor eenanalyse vandedemografische ontwikkeling aante mogen
ontlenen. Daartegenover ishetechter welzo,dat deze vage informatie niet in tegenspraak komt metwatreeds over de lokalebevolkingsontwikkeling in eerdere paragrafen bekend is geworden.
Veel interessanter ishetdesterftecurven verder terug indeachttiende eeuw te volgen. Aangezien er geen andere cijfers vanhet
absolute inwonertal bestaan, ishetniet mogelijk meer sterftecijfers
te berekenen. Decurven uithetNoorderkwartier vande aantallen
begraven personen (grafiek 4.1 tienjaarlijkse gemiddelden) blijken
frappante overeenkomsten tevertonen. Daar isoveral bv.hetsterk
199

verhoogde aantal begravenen in de periode 1775/84, voorafgegaan
en gevolgd door de relatief lage aantallen rond 1770en 1790. Veel
belangrijker voor een verklaring van de grote demografische teruggang in het Noorderkwartier lijkt echter het voortdurend toenemend gemiddeld aantal begraven personen tussen 1700 en 1730.
Ook in deze periode is de overeenkomst tussen de curven uit het
Noorderkwartier zeer groot. Zowel in Alkmaar als in Edam,
Assendelft en De Beemster is deze ontwikkeling zeer duidelijk
waar te nemen. In Broek inWaterland isdezeontwikkeling minder
pregnant, maar toch onmiskenbaar aanwezig geweest. Maar zelfs
buiten hetNoorderkwartier trad in Utrecht 7 eninAmsterdam8 hetzelfde verschijnsel op. In Rotterdam, waar de grote lijn van de
demografische ontwikkeling wel verschilde van die in het Noorderkwartier, vond toch ook in de eerste dertig jaar van de achttiende eeuw een sterke daling van het aantal inwoners plaats, die
gepaard ging met excessieve sterfteoverschotten9. De vraag stelt
zich nu of dit laatste een veel algemener verschijnsel kan zijn geweest en of daarin een belangrijke verklaring voor de daling van
het bevolkingsaantal in het Noorderkwartier vermoed mag worden.
Het ontbreken van volledige opgaven per stad of dorp van de
geboorten (gedoopten) maakt het doen van stellige uitspraken onmogelijk (zieparagraaf 4.2).Reedsgezien degroteen aanhoudende
toename van de gemiddelde aantallen begraven (overleden) personen - uitgezonderd Broek in Waterland lag in de andere vier
plaatsen het gemiddeld aantal begraven personen in 1725/34 35%
tot 60% hoger dan in 1696/1704 - moet met deze mogelijkheid
echter ernstigrekeningworden gehouden. Uitdevoorgaande analysesisimmers geen aanwijzing gekomen, dieop een corresponderende toename van het aantal inwoners wees. Wij mogen daarom in
ieder geval veronderstellen, dat het gemiddelde sterftecijfer tussen
1700 en 1730 aanzienlijk is omhoog gegaan. Hoewel dit geen
exacte uitkomsten oplevert, geeft de methode, die in tabel 4.2 is
gevolgd toch wel interessante inzichten in de noodzaak om tot het
hebben bestaan van buitensporig hoge sterftecijfers in de periode
1725/34 te doen besluiten. In die tabel is het gemiddelde aantal
begraven (overleden) personen uitgedrukt als promillage van het
ons bekende inwonertal uit de jaren 1622, ca. 1742, 1771 en/of
1795.Allealdusverkregen promillages liggenver tot zeer ver boven
de sterfte/begraafcijfers van tabel 4.1.In Alkmaar bedroeg de gemiddelde sterfte indietienjaar niet minder dan 43°/ 00 ten opzichte
van het ongetwijfeld veel grotere inwonertal van 1622. Ten opzichte van de bevolking in het veel dichterbij liggende jaar 1771
wasdit cijfer niet minder dan 68°/0o- In de Beemster, waar wij over
het werkelijke aantal overleden personen beschikken, beliep de ge200

TABEL 4.2. Het gemiddelde aantal begraven (overleden) personen in de periode
1725/34uitgedrukt alspromillage van het aantal inwonersinhetjaar
1622
Alkmaar
Beemster
Assendelft
Broek in W.

43,0
58,0
47,8
51,5

±1742

1772

1795

67,9

63,8
43,5
54,7
46,3

48,3
60,9

•

middelde sterfte over 1725/34 48°/ 00 ten opzichte van het aantal
inwoners in het niet zo ver verwijderdejaar 1742.In Broek in Waterland reikte deze verhouding tot 61°/0o- In Assendelft was dit
48°/ 00 ten opzichte van 1622 en 55°/0o ten opzichte van 1795.
Daarbij moet bedacht worden, dat het inwonertal van Assendelft
tussen 1730 en 1795 wel met ruim 300 personen kan zijn afgenomen 10 , maar ook dan moet het werkelijke sterftecijfer rond 50°/Oo
hebben gelegen voor het gemiddelde van die tien jaren.
De gegevens uit deze vier plaatsen wijzen erop, dat er ernstig
rekening mee moet worden gehouden, dat het gemiddelde sterftecijfer in de jaren 1725-1734 wel op een niveau van 50 tot 55°/0o
kan hebben gelegen. Dit decennium kende het hoogste aantal
begraven personen. In de decennia 1705-1714 en 1715-1724 lagen
de verhoudingen gunstiger. Maar zeker in dit laatste decennium
moet de sterfte reeds aanzienlijk boven normaal hebben gelegen.
Tot een sterfteoverschot van 5 à 8°/ 0 0 perjaar als gemiddelde over
de gehele periode 1705-1734 zou wel eens geconcludeerd moeten
worden, wanneer wij over de vereiste gegevens zouden beschikken.
Een vermindering van het inwonertal met 15à 20%in die periode
door oversterfte zou dan reëel zijn. Helaas zullen wij het nooit
exact weten.
Bijeenonderzoek naar desterfte vóórdenegentiende eeuw dringt
zich altijd onmiddellijk de vraag op of zich tengevolge van epidemische ziekten zeer uitzonderlijke sterftejaren hebben voorgedaan, welke ziekten uitbraken, wat de oorzaken waren en wat de
betekenis van die grote sterfte was voor de demografische situatie.
Reeds een kleine 150jaar geledenverrichtte F.W. Büchner een uitvoerigonderzoek inkronieken omvast te leggen welkejaren uit de
zestiende en zeventiende eeuw daarin als uitzonderlijke sterftejaren
in Noordholland gekenschetst worden 11 . Hij kwam daarbij tot de
volgende opsomming: 1508, 1515, 1529, 1534, 1555, 1557, 1562,
1567, 1579, 1580, 1599, 1601, 1602, 1612-1614, 1617, 1623, 1624,
1629, 1635, 1636, 1652, 1655, 1656, 1661 en 1663-1664. Blijkbaar
is zelfs zijn opsomming niet volledig, want in 1575 heerste er in
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ieder geval nog pest te Ilpendam, Purmerend, Medemblik, Wormer, Hoorn en het Kalf aan de Zaan 12 . Zo'n opsomming vanjaren
met hoge sterfte door ziekten zegt echter weinig. De maatstaven
van de kroniekschrijvers zijn ons niet bekend en kunnen onderling
belangrijk hebben verschild. In hoeverre de kroniekschrijvers op
dit punt naar volledigheid hebben gestreefd is onzeker. Evenmin
is het duidelijk waarop zij hun vermeldingen baseerden. Belangrijker nog ishet, dat wij langs deze weg niet goed te weten kunnen
komen of de epidemische sterfte algemeen of slechts lokaal optrad.
Het is juist een van de opvallende trekken van deze excessieve
sterften, dat zij nu eens een algemeen, dan weer een zeer beperkt
regionaal of lokaal verspreidingsgebied hadden. De plaatselijke
kroniekschrijver gaat hieraan meestal voorbij. Het bestaan van
een groot aantal kronieken zou ons nog geen volledige zekerheid
geven, omdat de onderlinge maatstaven verschild kunnen hebben
en vooral omdat de belangstelling van de kroniekschrijvers voor
deze verschijnselen uiteen liep. Het allergrootste probleem blijft
echter de weinig exacte wijze van vermelden. Meestal blijft deze
steken in vage termen als 'veel doden' of in het memoreren van
uitzonderlijke meestal tragische gevallen, bv. van een groot gezin,
dat binnen enige dagen geheel was gestorven.
Eerst vanaf de tijd, dat wij de beschikking krijgen over de jaarlijksecijfers van begraven (overlijden), krijgen wijvastegrond onder
devoeten. Zoalsgezegd begint dit inNoordholland pasinde tweede
helft van de zeventiende eeuw aarzelend op gang te komen. Eerst
in de achttiende eeuw krijgen wij de beschikking over meer reeksen,
vooral ten gevolge van de in 1696ingevoerde impost op het begraven (bijlage 6). Dan is de tijd van de grote pestepidemieën in
Westeuropa reeds voorbij. Afgezien van de epidemie die in 1720
in Marseille uitbrak en in de Provence kon worden gelokaliseerd,
werd Westeuropa in 1664-1665 voor het laatst door een algemene
pestepidemie getroffen. Ook de soms desastreuze oorlogshandelingen zijn Noordholland in dieperiode geheel gespaard gebleven. Afgezien van de voor de demografische ontwikkeling niet-relevante
Engels-Russische inval in 1799 hebben in dit gebiedgeen oorlogshandelingen plaats gevonden. De twee traditionele grote gesels van
de oude Westeuropese samenleving - oorlog en pest - kunnen niet
de oorzaak zijn van de grote bevolkingsvermindering, die kon worden vastgesteld.
Hongersnood en/of epidemieën zijn door het historisch demografische onderzoek aangemerkt als de grote oorzaken van de
vroeger voortdurend terugkerende jaren met excessieve sterften.
Driemogelijkheden laten zichdaarbij onderscheiden: 1.erkan geen
bepaalde ziekte in het bijzonder voor de sterfte aansprakelijk wor202

den gesteld, maar wel hongersnood, die zich vertoont in de zeer
hoge prijzen voor de primaire levensmiddelen; 2. er is geengebrek
aan primaire levensmiddelen en alleen het uitbreken van (een)
bepaalde ziekte(n) brengt een zeer grote sterfte; 3.gelijktijdig kunnen beide verschijnselen worden vastgesteld. In dit laatste geval
kan het ookzeergoed gebeuren, dat eenschaarste aan levensmiddelen na enige tijd een epidemische ziekte doet uitbreken, die soms
blijft voortwoeden wanneer de schaarste reeds voorbij is. Reeds
tegen het eind van het eerste hoofdstuk (paragraaf 1.3) is betoogd,
dat door de aanwezigheid van de grootste graanmarkt van Westeuropa te Amsterdam en door de zeer goede transportverbindingen
met die markt zich in de Republiek in ieder geval sinds het begin
van de zeventiende eeuw geen echte hongersnood meer heeft voorgedaan. Dit neemt niet weg, dat er natuurlijk weljaren van relatieveschaarste endus met aanzienlijk verhoogde prijzen vanlevensmiddelen (met name van granen) zijn voorgekomen. Het laat zich
zeer goed indenken, dat voor eengroot deelvan de bevolking zulke
jaren toch een sterk verslechterende voedingssituatie brachten,
waarbij de kans op het uitbreken van (besmettelijke) ziekten
groter was dan normaal. Was het eenmaal zo ver gekomen, dan
warenookdemindermarginale bevolkingsgroepen niet meer veilig.
De mogelijkheid van een verband tussen prijzen van granen en
sterfte zal dus toch moeten worden nagegaan. Het spreekt vanzelf,
dat dit verband alleen mogelijk is in die gevallen waarin een hoge
sterfte een geografisch algemeen karakter vertoonde.
Wanneer wij de ons ter beschikking staande jaarcijfers over begraven (overlijden) in het Noorderkwartier nagaan (bijlage 6)
komen de volgende jaren met relatief hoge aantallen naar voren.
1652-1654. In beideplaatsen (Edam enBeemster) waarvan de aantallen begravenen in diejaren bekend zijn stijgt dit aantal tot een
niveau dat anderhalf tot tweemaal boven dat van de voorgaande
en volgendejaren ligt. Vermoedelijk is de sterfte van dezejaren in
het Noorderkwartier algemeen verbreid geweest. Bij de jaarcijfers
van het dopen (bijlage 5) valt het jaar 1653 bijna zonder uitzondering in alle reeksen op door het bijzonder lage aantal dopen.
1664. In Edam maar vooral in Jisp is het aantal begravenen zeer
hoog. In Jisp wel tweemaal het normale niveau. In het dichtbij
gelegen Beemster is daarentegen niets te bemerken. Ook bij de
aantallen gedoopten is nergens, ook niet te Edam, van enige weerslag sprake. Vermoedelijk had de sterfte een beperkte lokale omvang en trof zij het niet-reproductieve gedeelte van de bevolking
(kinderen?).
1667. In Edam ishet aantal begravenen circa 40%boven normaal.
In Jisp en Beemster is de sterfte normaal. Bij het dopen is het op203

vallend dat niet alleen in Edam, maar meer nog in Alkmaar zeer
lage aantallen in ditjaar genoteerd staan.
1669-1670. Zowel in Edam als Jisp en vooral in Beemster is het
aantal begravenen hoog (30 à 60% boven normaal). Bij de doopcijfers valt het op dat weer speciaal in Alkmaar, maar ook in Edam
de aantallen laag zijn. Eveneens zo in Assendelft en Westzaan.
De sterfte schijnt dus een vrij algemeen karakter te hebben gehad.
1673. In Edam is weliswaar een hoog aantal begraven personen,
maar ook de aantallen huwelijken en dopen liggen ver boven normaal door de aanwezigheid van grote aantallen vluchtelingen in de
stad uit de Veluwe en Eemland (zie bijlage 5, noot 2 en bijlage 7,
noot 1).
1679-1682. Zowel in Beemster,Jisp als Edam ligt de sterfte in deze
jaren ver boven normaal. Speciaal in L6&1. In de meeste plaatsen
werd in één of meerdere van deze jaren een betrekkelijk gering
aantal dopen toegediend. Een vrij algemene verbreidheid van de
sterfte mag worden verondersteld.
1690-1694. In de drie plaatsen waarvan wij de aantallen begravenen kennen, gaat het verloop van de sterfte niet gelijk op. In Beemster valt het hoogtepunt reeds in 1690. InJisp ligt het niveau dan
reeds boven normaal, maar in Edam is daar dan nog geen sprake
van. In Jisp kennen 1691 en 1693 de hoogste aantallen. In 1694
isde sterfte weer normaal. Dit iseveneens in Edam het geval, waar
de sterfte zich geheel concentreerde in de jaren 1691-169#lvIn
/» ? •'" Beemster hield het hoge niveau ook in 1694 nog aan.
1714. Een uitzonderlijk grote sterfte in Assendelft,'die reeds in 1713
,p,} f.-.*:* een aanvang neemt. De sterfte in 1714 bedraagt bijna het drievoudige van het gemiddelde in de periode 1706-1712. Het sterftecijfer zal circa 100°/ oo bedragen hebben. Alleen in de Beemster
is van deze sterfte iets terug te vinden, maar deze kende daar een
veelgeringer intensiteit (±25 %boven normaal).Van een duidelijkeinvloed op de aantallen dopen isgeen sprake.Zelfs in Assendelft
bedraagt de daling kennelijk hoogstens een kwart. Verder kan er in
Zaandam van een lichte daling in het aantal dopen gesproken
worden. Elders in het geheel niet. De hoge sterfte lijkt een zeer
plaatselijke aangelegenheid te zijn geweest en het reproductieve
deel van de bevolking niet in bijzondere mate te hebben getroffen.
'V'%1719. Dit iseen van dejaren uit de achttiende eeuw, waarin in alle
//f
'""'reeksen het aantal begravenen hoog is.In Alkmaar wordt zelfs een
van de hoogste pieken van de gehele eeuw bereikt. Maar ook in de
andere onsbekende plaatsen ging het niveau in ditjaar 30tot 50%
boven dat van de voorgaandejaren uit. Speciaal te Alkmaar isook
weer een verband met het extreem kleine aantal dopen in 1720,
want de sterfte bereikte zijn hoogtepunten in de tweede helft van
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1719 13 , hetgeen mogelijkerwijs eendaling vanhetaantal concepties
heeft meegebracht.
1727-1728. Dit zijn zonder twijfel de jàren met de hoogste sterfte
in het Noorderkwartier in de achttiende eeuw. I n beidejaren ging
het aantal begraven personen te Alkmaar boven de 700uit. Ook
in Edam, in Broek en in de Beemster werden in 1728 veruit de
hoogste aantallen vande eeuw bereikt. I n Assendelft wasdit eveneens eenj a a r met een zeer hoog aantal. I n die laatste plaats bleef
de sterfte in de gehele periode 1727-1731 hoog. Het j a a r 1728 geeft
ook het duidelijkst de terugslag van een sterfte-crises in de 18e
eeuw op de geboorten te zien. Samen met de demografische crisis
van 1653 blijkt in 1728 het duidelijkst het samengaan van grote
Af
sterfte met een kleine geboorte. '<* £*c""•
" ;U%.!?ßi>'f?.
'[
1731. Opnieuw grote sterfte te Alkmaar. Elders niet. Zelfs te Alkmaar is geen daling van het aantal dopen te constateren.
1737. Opnieuw isinAlkmaar desterfte ongeveer 4 0 % hoger danin
de voorafgaande envolgendejaren. Erisgeen invloed ophet aantal
dopen aan te wijzen. I n de Beemster, Edam, Broek in Waterland
en Assendelft kwam deze verhoging van de sterfte niet voor.
1747-1751. Wederom te Alkmaar een niveau, d a t boven normaal
ligt. Ookin E d a m maar daar alleen in dejaren 1748-1750. Zowel
in Alkmaar en Edam alsin Akersloot en (reeds enige jaren eerder)
in Wormer enJisp daalde het aantal dopen definitief naar een
lager niveau. Speciaal ook in Oostzaandam is dit laatste waar te
nemen. I n Assendelft waser wederom een zeer abrupte piek in de
sterfte enkel in hetj a a r 1750(60à 7 0 %boven normaal).
1752. Alleen in Beemster een plotselinge top.
1753. Alleen in Edam een plotselinge top.
1762. In ditjaar weer een veel meer algemene sterfte met toppen
zowel in Beemster en Assendelft (zwak) als in Edam en Alkmaar.
Ditjaar gaf ook overal wat lagere aantallen dopen.
1769-1770. Alleen in Assendelft ligt het niveau duidelijk boven
normaal.
1779-1783. Naast de sterftepieken van 1727-1728 en van 1719komen dezejaren in de 18e eeuw duidelijk als een derde periode met
eenrelatiefzeer hoge en bovendien enigejaren aanhoudende sterfte
naar voren. Deze sterfte was een algemeen verschijnsel. Alleen te
Broek in Waterland was zij slechts in één jaar, 1779, hoog. In
Alkmaar en Edam werden alle vijf jaren gekenmerkt door een
aanzienlijk hoger niveau. In Beemster vielhet hoogtepunt duidelijk
in dejaren 1780-1782. Ook in Assendelft was 1780 het eerste jaar
met veel hogere sterfte. Hier bleef de sterfte hoog tot en met 1784.
Misschien is alleen Jisp er niet door getroffen. Algemeen werden
dejaren 1780-1782 gekenmerkt door relatief lage aantallen dopen.
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Mogelijk heersteinNoordholland in deze jaren dezelfde epidemie,
(dysenterie) diein 1778-1779 en opnieuw in 1782-1783grote delen
van Gelderland teisterde 14 . Ook teAmsterdam wasin deze periode
een grote sterfte15. Vermoedelijk is dit een van de laatste grote
epidemieën geweest, die veel sterfte in ons land hebben gebracht.
1788. Grote sterfte te Alkmaar (70 à 80% boven normaal). Eveneens een (minder) verhoogde sterfte te Assendelft.
1795. Zeer grote, abrupte piek in de sterfte te Assendelf (sterftecijfer ca. 70°/oo)Uit dit overzicht zijn enkele conclusies te trekken. Zo ontbreekt
in de opsomming hetjaar 1665.Heeft de laatste grote pestepidemie
het Noorderkwartier volkomen onberoerd gelaten? Dit treft temeer, omdat deze wel degelijk onze streken heeft getroffen. In
Utrecht waren er tenminste 1.000 slachtoffers16. In Rotterdam
900 17 .Vooralinhetvlakbij gelegenAmsterdamwarenveeldoden 18 .
Misschien moet de circa 50%boven het normale niveau uitgaande
sterfte inJisp en Edam (in dejaren 1662 t/m 1666 resp. 237, 207,
376, 231 en 272 begravenen) als een aanwijzing voor het heersen
van de epidemie worden geïnterpreteerd. Het verloop van de ziekte
zou dan toch in zoverre van wat elders gebeurde verschillen, dat
daar de ziekte in alle driejaren 1664, 1665en 1666heerste met een
duidelijk hoogtepunt in 1665, terwijl dan hier alleen hetjaar 1664
een pestjaar zou zijn geweest.
Een tweede conclusie is, dat in het Noorderkwartier slechts
sporadisch een sterfte voorkwam van een omvang, die in vele buitenlandse publikaties wel dikwijls wordt aangetroffen, waarbij het
sterfteniveau het dubbele en meer van normaal beliep. Ook ten
onzent hebben dergelijke rampjaren ooit wel bestaan. Zo was de
sterfte in Rotterdam bij de epidemieën in de jaren 1625 en 1635
beslist ongeveer het drievoudige van normaal. Maar daarna is
zoiets ook daar niet meer gebeurd 19 . Ook in het Noorderkwartier
zijn deze catastrofale sterften vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw slechts zeer incidenteel en hoogstens op lokaal niveau
voorgekomen. De zojuist gememoreerde sterfte teJisp bedroeg het
dubbele van normaal. De sterfte van 1714 in Assendelft was nog
groter. In 1728 werd in Broek in Waterland vrijwel het dubbele
aantal bereikt. In 1795 was dit weer eens in Assendelft het geval.
Maar daarmee zijn de onsterbeschikkingstaande voorbeelden uitgeput. Alleen in Assendelft kan in 1714 zo'n 10%*van het aantal
inwoners in éénjaar zijn gestorven. In deonster beschikking staande gegevens van het Noorderkwartier werd dit nooit overtroffen of
geëvenaard.
Verder valt het op dat vooral in Assendelft nogal eens een hoge
sterfte voorkwam. Somspassend in een algemenere sterfte, somsook
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volkomen geïsoleerd (bv. in 1714, 1769-1770 en in 1795). Het is
mogelijk, dat dit in verband gebracht moet worden met de vele
arme wevers,die Assendelft rijk was, en die een meer dan normaal
kwetsbare groep gevormd kunnen hebben.
Dit voert naar de vraag van het verband tussen hoge steiften
en gebrek aan primaire levensmiddelen, in casu hoge graanprijzen
in het Noorderkwartier. Reeds eerder werd gesteld, dat het Noorderkwartier geen zelfstandige prijsbewegingen heeft gekend. De
prijzen van de Amsterdamse beurzen (maar evengoed die van bv.
Arnhem) kunnen voor het Noordhollandse prijsniveau gesubstitueerd worden. Zelfs een oppervlakkige beschouwing van de Amsterdamse graanprijzen 20 laat echter al zien, dat een verband tussen
hoge prijzen en hoge sterfte in het Noorderkwartier niet gelegd kan
Worden. Van alle hiervoor genoteerde hoge sterftejaren sinds het
midden van de 17eeeuw kan alleen de eerste (1652/54), de tweede
(1664) en de laatste (1795) misschien in enig verband met hoge
prijzen worden gebracht. Dehogesterfte van 1652-1654werd voorafgegaan en ten dele begeleid door relatief hoge prijzen van granen
in de periode najaar 1649tot zomer 1653.Het is mogelijk, dat de
ziekte daardoor in 1652 en begin 1653meer slachtoffers heeft kunnen maken dan onder gunstiger prijsverhoudingen het geval zou
zijn geweest. Het verband is echter te onzeker om dit met stelligheid te beweren. De pest van 1664 werd voorafgegaan door hoge
prijzen in 1662 en 1663. Van samenvallen is echter geen sprake.
Alleenbij degrote sterfte van 1795inAssendelft kan die gelijktijdigheid met zeer hoge graanprijzen worden vastgesteld. Het is echter
duidelijk, dat dit evengoed een toevalligheid kan zijn. Het feit,
dat deze sterfte in onze reeksen alleen in Assendelft konwordengeconstateerd, maakt hetbestaan van eentoevalvrijwel zeker.Wijmenen dan ook te mogen stellen dat de zgn. 'crise de subsistance', die
in Frankrijk reeds zo dikwijls is gesignaleerd en ook in België21
isvoorgekomen, in Holland niet heeft bestaan; tenminste niet sinds
het midden van de zeventiende eeuw.
Een verschil tussen de 17een 18eeeuw lijkt deverhouding tussen
dejaren met een algemene en met eenlokalehogesterfte. Op grond
van de ons ter beschikking staande reeksen uit het Noorderkwartier
zou men kunnen besluiten tot het voorkomen van vier algemeen
verspreide hoge sterften in de tweede helft van de zeventiende eeuw
(1652/54; 1669/70; 1679/82; 1690/94;van driein deeerstehelft van
de achttiende eeuw (1719; 1727/28; 1747/51); en van twee in de
tweede helft (1762; 1779/83). Daartegenover staan één, hoogstens
twee lokale hoge sterften in de tweede helft van de zeventiende
eeuw (1667 en misschien 1664); drie in de eerste helft van de achttiende eeuw (1714; 1731; 1737); en vijf in de tweede (1752; 1753;
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1769; 1788; 1795). Zolang echter deze conclusie niet op grond van
meer reeksen getrokken kan worden, is zij voorbarig. Bovendien
treedt bij de thans gebruikte gegevens een onjuiste vergelijkingssituatie op tussen de periode voor en na 1696, omdat daarvoor drie
endaarna vijfreeksen aanwezigzijn, hetgeen dekansophet vinden
van incidentele hogere steiften in het laatste geval vergroot. Wanneer echter in de toekomst meer reeksen verzameld worden, kan
dezemoeilijkheid worden ondervangen. Dit punt blijft de aandacht
waard.
In enkelegevallen bestaan eropgavenvanleeftijden bij overlijden
(Beemster22 vanaf 1690; Alkmaar, 1772-1781 23 en bij Struyck 24 .
Omdat wij de leeftijdsopbouw van de betreffende bevolking niet
kennen is het gegeven maar van beperkte waarde. Een indruk van
de grote omvang van de zuigelingen- en kindersterfte geven deze
inlichtingen echter wel.Wanneer gedurende lange perioden inJisp,
Westzaandam en Oostzaan 50 tot 54%van alle begraven personen
jonger dan vijftien ofzelfs twaalfjaar waren (tabel 4.3), waren zeer
hogereproductiecijfers vereist om het bevolkingsaantal niet te doen
dalen.Laterindeachttiende eeuwlagdit inAlkmaarveelgunstiger.
Ook in deBeemster daalde het percentage op het eindvan de eeuw.
Wellicht isdit mede een aanwijzing voor een mogelijke daling van
de sterfte in de tweede helft van de achttiende eeuw. Naar aanleiding van de tabel 4.1 werd dit vermoeden reeds eerder uitgesproken.
Vanuit demografisch oogpunt isde mededeling van Struyck, dat
van de 515 kinderen, die in de periode 1688-1729 in Purmerland
werden geboren er 176,d.i. 34,2%,binnen hetjaar overleden, van

TABEL 4.3. Leeftijd bijoverlijden in procenten
overleden jonger dan 'X' jaar:

Jisp, 1708-1712
Westzaandam, 1695-1714
Westzaandam, 1720-1731
Westzaandam, 1732-1741
Oostzaan, 1731-1741
Oostknollendam, 1729-1740
Beemster, 1690-1729
Beemster, 1730-1769
Beemster, 1770-1809
Alkmaar, 1772-1781'

1

5

41
42

47
49

131 personen van onbekende leeftijd.

208

7

47

31-34

12

15

20

.

53
53

54
54

49
51

.
•

.
•

•

54

54

.
.
.
.

•
.
.
•

35-38

#
#

48
49
45
37-40

meer waarde 25 . Veel uitvoeriger zijn zijn mededelingen over de
sterfte naar leeftijd in Broek in Waterland in de periode 1654—
173226. Per duizend levend geboren kinderen, waren daar na één
jaar nogslechts626overlevenden, na vijfjaar nog 543en na twintig
jaar nog slechts 518. De percentages uit tabel 4.3 wekken het vermoeden dat deze verhoudingen inJisp, Westzaandam en Oostzaan
inde eerstehelft van deachttiende eeuwnietofnauwelijks gunstiger
zullen hebben gelegen dan in Broek in Waterland en Purmerland.
Glass kwam tot de conclusie, dat te Broek de gemiddelde levensverwachting bij geboorte omstreeks 24jaar lag in de periode 1657—
1706 en zelfs bij slechts 23jaar in de periode 1654—173227 (zoals
reeds werd geconstateerd steeg het sterfteniveau na 1706). Dit is
een extreem lage waarde, niet alleen in vergelijking met welk
hedendaags cijfer ookdat wijkennen, maar evengoed voor de maatstaven van ons verleden. In Nederland was dit cijfer in 1840 omstreeks 40jaar; evenzo in Frankrijk in 1820; in Zweden beliep het
ongeveer 35jaar in 1750;in het Normandische dorp Crulai was het
30 jaar over de gehele periode 1675-1775; te Colyton in Devon
lag delevensverwachting bij geboorte in deperiode 1538-1599 omstreeks 45jaar, in de eerste helft van de zeventiende bij 42,5 jaar,
in de tweede helft van dieeeuwomstreeks 34jaar endaarna ging zij
weer omhoog 28 . Ongeloofwaardig behoeft het cijfer van Broek in
Waterland niet tezijn. Er zijn enkelevoorbeelden bekend, waarvan
onomstotelijk vaststaat, dat desterfte tottwintigjaar noggroter was
dan in Broek, zoals in Saint Laurent-des-Eaux, waar in de eerste
helft van de 18eeeuw slechts 366 per 1.000 geborenen hun twintigstelevensjaar volmaakten en Mouy, waar in de eerste decennia van
de 18eeeuw circa 6 5 %hun twintigste levensjaar niet bereikten 29 .
Eensterfte meteenniveau enstructuur alsinhet Noorderkwartier
in de eerste helft van de achttiende eeuw schijnbaar heeft bestaan
(wellicht reeds op het eind van de zeventiende), waarbij nauwelijks
de helft van alle geborenen hun twintigste levensjaar haalde,
vergt reeds een gemiddeld aantal van vier tot vijf geboorten
per huwelijk om het bevolkingsgetal niet te laten dalen 30 . Dat dit
gemiddelde gehaald werd, valt zeer te betwijfelen gelet op de verhoudingsgetallen tussen huwelijken en geboorten (paragraaf 4.2),
de relatief grote aantallen celibatairen en de vele kleine gezinnen
(paragraaf 4.6).
4.1.2. Geboorte

In verband met hetonderzoek naar dedateringvan defasen in de
demografische ontwikkelingen in het Noorderkwartier kwamen de
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curven van dejaarlijkse aantallen dopen reeds in paragraaf 3.5uitvoerig ter sprake. Hier kunnen nog enkele andere aspecten aan de
orde gesteld worden.
In de tabel 4.4 zijn doopcijfers berekend door het gemiddelde
aantal dopenvandevijfjarige periode,dieaanhetjaarvandetelling
van de bevolking is vooraf gegaan, als promillage van de betreffende bevolkingsgroep uit te drukken. Omdat de opgaven van de
aantallen dopen per confessie zijn, kon deze berekening alleen uitgevoerd worden in jaren, waarin de inwoners naar godsdienst geteld waren. Dit waren allereerst de godsdiensttellingen van 1809
(tabel 2.24) en een aantal tellingen bij Struyck (tabel 2.26).Ook de
telling van 1772 in Alkmaar was per confessie gedaan. Waar de
aantallen dopen van (bijna) alle denominaties in de jaren 1790/
1794 bekend waren, konden deze tezamen genomen in verband
gebracht worden met de volkstelling van 1795. De aldus verkregen
doopcijfers liggen iets lager dan de geboortecijfers door het ontbreken van de ongedoopt overleden kinderen. De invloed hiervan kan
in 1809 wat groter zijn geweest dan in 1795 en eerder, doordat de
z.g. laatdoop inmiddels meer in zwang was geraakt (tabel 2.1).
Het onderzoek over Rotterdam heeft echter uitgewezen, dat het
aantal ongedoopt overlijdende kinderen daardoor niet opvallend
hoeft te zijn toegenomen 31 .
Een vluchtige beschouwing van tabel 4.4 laat reeds zien, dat in
1809 de doopcijfers aanzienlijk lager dan in 1742 lagen. In dit
laatstgenoemde jaar bevonden deze zich op een niveau tussen de
33 en 43°/ 0 0 ; in 1809 in het algemeen tussen 28 en 38°/ 00 - In 1742
tendeerde het gemiddelde niveau voor zover wij daarover gegevens
hebben naar 39°/ 0 0 ; in 1809 naar 3 1 a 32°/oo- Het geboortecijfer
kanomstreeks 1740ongeveer40°/ 00 entussen 1805en1810ongeveer
33°/oo hebben belopen. Een dergelijk, lager niveau kon verwacht
worden voor deFranse tijd, diein demografisch opzicht niet gunstig
was (paragraaf 3.5). Dit gold dan in het bijzonder voor de Zaanstreek, waar de doopcijfers toen inderdaad nog lager waren (circa
30°/oo) dan elders in het Noorderkwartier. In Alkmaar lag het
doopcijfer in 1795 èn in 1809 enkele promillen hoger dan in 1772.
Het opvallendste verschil ligt echter tussen het geboorteniveau van
enerzijds degereformeerden en anderzijds de katholieken en luthersen. Bijna zonder uitzondering (Uitgeest) lag dit voor deze laatste
twee denominaties altijd aanzienlijk hoger dan bij het gereformeerde volksdeel, zowel in dezelfde plaats als elders. Het bijzonder
hoge katholieke doopcijfer teAlkmaar in 1809kan ten dele worden
uitgelegd door het in de stad laten dopen van kinderen uit omliggende dorpen. Het lijkt echter uitgesloten, dat het niveauverschil
alleen daardoor veroorzaakt kan zijn. In dat geval zou één op de
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TABEL 4.4. Het doopcijfer in

7oo
1742

Wormer (g)
Jisp (g)
Oostzaandam (g)
Westzaandam (g)
Westzaan (g)
Assendelft (r.k.)
Assendelft (g)
Assendelft (g+r.k.)
Warder (g)
Broek in Waterland (g)
Heemskerk (r.k.)
Uitgeest (r.k.)
Akersloot (r.k.)
Alkmaar (g)
Alkmaar (r.k.)
Alkmaar (luth.)
Alkmaar (g.+ r.k. + luth. +
rem.)
Edam-Volendam (g)
Edam-Volendam (r.k.)
Edam (g.+ r . k . +luth.)

1772

1795

43,0
32,8
42,1
36,5
41,2
34,1-34,4
39,5

30,3
41,6
34,2
33,7

36,6
36,6

1809
28,1
22,1
31,8
29,0
29,1
38,0
29,7
34,1
31,9
27,2
38,3
29,2
38,6
31,1
44,6
37,7
36,6
28,9
35,0
30,7

vier katholiek gedoopte kinderen van buiten de stad afkomstig
moeten zijn. In Edam-Volendam, waar bijna geen katholieken
op het omringende platteland werden gevonden, bestond dit verschil bovendien eveneens. In nog sterkere mate zelfs te Assendelft,
waar de herkomstplaats van buiten het dorp geboren kinderen
vanaf 1732 in het katholieke doopboek stond bijgeschreven, zodat
dezen uit de tellingen konden worden weggelaten. Desondanks
vinden wij daar toch een niveauverschil van ruim 8°/0o- Eerder
werd dit niveauverschil reedsvastgesteld voor destad Rotterdam 32 ,
waar hetzelfde verschijnsel ook weer voor het lutherse deel van de
bevolking gold. Kennelijk hebben wij hier te maken met éénvan de
oorzaken voor de relatieve en absolute toename van het katholieke
en lutherse volksdeel, die reeds in paragraaf 2.8 voor het Noorderkwartier kon worden vastgesteld, maar die in de tweede helft van
de 18e eeuw een vrij algemeen karakter heeft gehad 33 .
Een analyse van de seizoenbeweging in de aantallen dopen (en
dus ook in grotelijnen in de concepties) brengt enkele opmerkelijke
feiten aan het licht. De gemiddeld laagste frekwentie van dopen
lag zowel in de 17e als 18e eeuw overal rond het midden van het
jaar in de maanden mei t/m augustus (grafiek 4.2.A-I). Het aantal
conceptieswasderhalve hetlaagste aan het eind van dezomer en in
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de herfst (augustus t/m november). Een verschil tussen de periode
van circa 1625-1675 en de eerste en tweede helft van de achttiende
eeuw lijkt in de heftigheid van de seizoenschommeling te liggen.
Deze lijkt in de zeventiende eeuw iets groter te zijn geweest. Relatief gaven de maanden september t/m december de hoogste aantallen dopen. Het meest duidelijk is deze concentratie van dopen aan
het eind van hetjaar in Broek in Waterland. Maar ookin Edam en
Assendelft was dit het geval. In Broek in Waterland was deze concentratie zelfs van zo'n omvang, dat het voor de hand ligt hier een
verband tezoeken met de zeevaart, die in de 17eeeuw nog zeer belangrijk voor dit dorp was. De afwezigheid van een groot deel van
de mannelijke bevolking in de zomer en hun aanwezigheid in de
wintermaanden, wanneer de scheepvaart vrijwel stil lag is terug
te vinden in de spreiding van de concepties, die in dezeventiende
eeuw voor circa 40%in de maandenjanuari-maart plaats vonden.
In de 18e eeuw, toen de scheepvaart voorbij was, is dit patroon
niet meer aanwezig. Ook in Edam is deze ontwikkeling - in zwakkere vorm - waar te nemen.
In de 18eeeuwzetdan hetpatroon met tweetoppen in het dopen
(de geboorte) door. De eerste top valt meestal in februari en/of
maart; de tweede in oktober en/of november. Een verschil tussen
de eerste en de tweede helft van de 18eeeuw istevinden in het feit,
dat de hoogste piek in het aantal dopen de neiging vertoont zich
in het algemeen van het najaar naar het voorjaar te verplaatsen.
Dit betekent, dat er tussen het midden van de 17e en de tweede
helft van de 18e eeuw een tamelijk ingrijpende wijziging in de seizoenbeweging van de geboorte lijkt te hebben plaats gegrepen (zie
grafiek 4.2).
4.1.3. Huwelijken
In de historisch-demografische literatuur wordt terecht altijd
veel aandacht geschonken aan de behandeling van de demografische aspecten van het huwen. Kennis van de gemiddelde leeftijd
van devrouw bij de eerste huwelijken, van degemiddelde duur van
het huwelijk en van het percentage blijvend ongehuwde vrouwen
kan een belangrijke bijdrage leveren bij een verklaring van demografische verschijnselen. Veranderingen, die op deze punten optreden, kunnen van doorslaggevende betekenis zijn voor de demografische ontwikkeling op lange termijn. De Franse studies in gezinsreconstructie hebben bv. aangetoond dat een stijging van de
gemiddelde huwelijksleeftijd van de vrouw bij de eerste huwelijken
(bv. van 24 naar 26jaar) het gemiddelde aantal per huwelijk ge212

boren kinderen met ongeveer één kind verlaagde. In het wankel
evenwicht tussen geboorte en sterfte, dat in de oude maatschappij
dikwijls aanwezig was, kon deze verschuiving op den duur ingrijpende gevolgen hebben. De huwelijksleeftijd was vroeger ongetwijfeld een van de belangrijkste sociale regulatiemechanismen voor de
bevolkingsgroei. Niet echter alleendehuwelijksleeftijd, maar ookde
sterfte onder de echtgenoten vóór de voltooiing van de vruchtbare
periode van de vrouw kan een belangrijke factor zijn voor de
gemiddelde duur van het huwelijk en daardoor voor het geboorteniveau. Hoe groot waren na een voortijdige beëindiging van een
huwelijk de kansen op hertrouwen, speciaal voor de weduwen die
hun vruchtbare periode nog niet hadden voltooid? Wat was
trouwens het percentage blijvend ongehuwden en ookweer speciaal
onder vrouwen? Wijzigingen daarin zijn uiteraard ook weer van
invloed op het geboorteniveau. Dit laatste punt schijnt voor het
Noorderkwartier van bijzonder belang te kunnen zijn geweest
gezien het relatief grote aantal huishoudingen met ongehuwde
(althans kinderloze) vrouwelijke hoofden van huishouding (paragraaf 4.6). Helaas zijn er nog geen gegevens voor een vergelijking
binnen Nederland, maar een vergelijking met Engelse gegevens
uit dezelfde periode liet zien, dat het percentage weduwnaars in
het Noorderkwartier zeer veel groter was.Duidt dit op frekwentere
voortijdige ontbinding van huwelijken of op een geringere prikkel
tot hertrouwen? Het meest opvallend in vergelijking met Engeland
was echter het percentage huishoudingen met ongehuwde vrouwelijke hoofden van huishouding: in het Noorderkwartier bijna drie
maal zo hoog als in Engeland. Het percentage gehuwden in de
totale bevolking lag dan ook ruim 2% lager dan in Engeland, zodat het percentage ongehuwde volwassenen wel ruim 4 % lager
heeft gelegen34.
Hoewel er dus zowel op theoretische als feitelijke gronden voldoende redenen zijn om ons diepgaand met de demografische aspecten van de huwelijkssluiting in te laten, ontbreekt ook in dit
geval weer het materiaal dat dit mogelijk zou moeten maken.
De huwelijksregisters zelf vermelden de huwelijksleeftijd niet.
Alleen via de methode van gezinsreconstructie zou deze dus te
achterhalen zijn. Demethodische moeilijkheden diedaaraan kleven
zijn reeds eerder besproken35. Hetzelfde geldt voor de vraagstukken van de gemiddelde huwelijksduur, het hertrouwen en het percentage blijvend ongehuwden. De jaarlijkse aantallen huwelijken,
die voor deze studie bijeen zijn gebracht (bijlage 7), hebben daarom voornamelijk ten doel het verhoudingscijfer tussen de aantallen
gesloten huwelijken en de aantal geboorten (dopen) te kunnen
vaststellen (zie paragraaf 4.2).
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In aansluiting bij de hiervóór besproken seizoenbeweging bij de
geboorte (paragraaf 4.1.2), verdient ditzelfde verschijnsel ook bij
de huwelijkssluiting enige aandacht. De aantallen per maand zijn
alleenvoordehuwelijkssluiting indegereformeerde kerkvan Edam
ter beschikking36. De uitkomsten van de berekeningen naar de
dagfrekwentie van de huwelijkssluiting in iedere maand zijn in grafiek4.3 A-B in beeld gebracht. Het betreft twee perioden van vóór
1675endrievan na 1725.Hetverschilisfrappant. In de zeventiende
eeuw bestond er eengrotevoorkeur voor eenhuwelijkssluiting in de
maanden december,januari en februari. Bijna 40%van alle huwelijken werden in deze periode gesloten. Ver beneden het jaarlijkse
daggemiddelde lag de huwelijkssluiting in de maanden mei tot en
met augustus. In de achttiende eeuw ontstond een geheel ander
patroon. De winterpiek was geheel verdwenen en allengs ontstond een geheel nieuwe - en zeer grote - voorkeur voor de maand
mei, vooral na 1750.Het ontstaan van een dergelijke extreem grote
voorkeur voor demaand meiin deloopvan dezeventiende en achttiende eeuw constateerde ik in een vorige studie reeds voor de stad
Rotterdam 37 . Bovendien vertoonde zich daar een tweede, veel
kleinere piek in de maand november. Te Edam is deze tweede
piekveel minder uitgesproken, maar geheel ontbreken doet hij toch
niet.De overeenkomst tussen Rotterdam en Edam isinde 18eeeuw
te groot om niet met de mogelijkheid rekening te houden, dat dit
een veel wijder verbreid patroon isgeweest, zodat ook bij volgende
studies eens zou moeten worden nagegaan of dit verschijnsel van
een toenemende voorkeur voor mei vanaf de 17e eeuw is waar te
nemen. Zoja, zouden wij dan bij extrapolatie mogen aannemen,
dat dit patroon daarvóór (in de 16eeeuw en in de middeleeuwen)
niet heeft bestaan? In Edam was er zelfs vóór 1675nog nietsvan te
bespeuren. Wanneer wij naar een verklaring moeten zoeken voor
de toen uitgesproken voorkeur van een huwelijkssluiting in het
winterseizoen dan ligt het ook hier weer voor de hand aan de invloed van de beroepsstructuur te denken. Edam was in de zeventiende eeuw nog sterk bij de scheepvaart betrokken en een belangrijk deel van de beroepsbevolking zal in de zomermaanden buiten
de stad zijn geweest.Men mag veronderstellen, dat voor hen bijna
uitsluitend de wintermaanden, waarin de scheepvaart vrijwel stil
lag, voor een huwelijkssluiting in aanmerking kwamen. Met het
verdwijnen van de scheepvaart als bron van werkgelegenheid voor
een groot deel van de mannelijke beroepsbevolking in de loop van
de tweede helft van de 17e eeuw (paragraaf 6.1.1), verdween ook
dit patroon van huwelijkssluiting. Ook de verschuivingen die bij
de seizoenbeweging van de concepties werden vastgesteld (paragraaf 4.1.2) zijn met deze hypothese in overeenstemming.
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4.2. D E VERHOUDING VAN GEBOORTE, STERFTE EN HUWELIJK

Van slechts drie plaatsen (Alkmaar, Edam en Assendelft) bleek
het mogelijk gedurende een periode van voldoende duur om de
vergelijking zinvol te doen zijn gegevens over zowel het dopen als
het begraven te verkrijgen. In de studie over Rotterdam zijn de
moeilijkheden, die hiermee verbonden zijn uitvoerig besproken38.
Zij komen in het kort op het volgende neer. Het zijn geen overlijdensregisters, maar begraafboeken die ons ter beschikking staan.
Ook de begraven doodgeboren kinderen worden dus meegeteld.
Aan de andere kant zijn het geen geboorteregisters, maar doopboeken, waaruit de gegevens geput moeten worden. Daarin staan de
doodgeboren kinderen dus niet en bovendien ook de ongedoopt
overleden kinderen niet. Bij de grote (peri)natale en zuigelingensterfte van vroeger kan hun aantal van betekenis zijn geweest.
De begraafboeken geven dus teveel; de doopboeken te weinig.
Het probleem blijft hoeveel. Vervolgens behoorde het begraven
tot de zorgvan dewereldlijke overheid. Op de kerkhoven en in de
kerken werden de burgers van alle denominaties begraven (alleen
dejoden hadden eigenkerkhoven). Maar de doopboeken zijn per
confessie aangelegd. Eerst wanneer de doopboeken van alledenominaties aanwezig zijn is een vergelijking van begraaf- en doopboeken mogelijk (onder restrictie van het zojuist opgemerkte).
Tenslotte behoefden de territoriale grenzen van de kerkelijke en
wereldlijke bestuurlijke indelingen nietsamen tevallen.In bepaalde
streken was dit samenvallen eerder uitzondering dan regel. De
kerkelijke parochies konden meerdere dorpen of grote gebieden
buiten de stad omvatten. Een vergelijking van het begraven en het
dopen in territoriaal niet-identieke eenheden wordt dan wel bijzonder hachelijk. Bij een vergelijking zullen deze moeilijkheden
van geval tot geval moeten worden nagegaan en zal een indruk
verkregen moeten worden, welke konsekwenties de complicaties
voor de interpretatie meebrengen.
In Assendelft ontlenen wij de aantallen begraven personen aan
deimpostregisters op het begraven. Dedoodgeboren kinderen staan
daarin uitdrukkelijk als zodanig vermeld, omdat voor hun begraven geen tarief verschuldigd was. Zij werden buiten onze tellingen
gelaten. Een complicatie kan echter zijn, dat aan de armste klasse
geen belastingheffing bij begraven werd opgelegd. De behoefte
om doodgeboren kinderen uit die groep expresselijk te verantwoorden kan kleiner zijn geweest dan bij de beter gesitueerden of zelfs
geheel hebben ontbroken. Het blijft dus de vraag of werkelijk alle
begraven doodgeboren kinderen buiten onze tellingen gelaten konden worden. Wat het dopen betreft isallereerst op te merken dat in
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1809 de bevolking voor 99,3%uit gereformeerden en katholieken
blijkt te bestaan (tabel 2.24). De grenzen van de gereformeerde
gemeenten vielen (inprincipe) metde wereldlijke samen. Alle omliggende dorpen hadden eigen kerkelijke gemeenten. In het katholiekedoopboekwerdenwelkinderenvanbuitenAssendelft ingeschreven.Vanaf 1732werd dit bijde naam aangetekend en kondendeze
buiten de tellingen worden gelaten. Deze kinderen kwamen uit
Krommenie en Westzaan. Het is mogelijk, dat dit ook vóór 1732
regelmatig voorkwam. Vermoedelijk hangt het echter samen met
het oud-katholiek worden van de statie van Krommenie. Officieel
gebeurde dit in 1724. Van een plotselinge stijging van het aantal
katholieke dopen is in dat jaar niets te bemerken. Dit zou wel in
1722te dateren zijn. Anderzijds brengt het weglaten van de elders
geborenen vanaf 1732 geen daling van het gemiddelde aantal
dopen. Het is desondanks mogelijk, dat in de jaren twintig dit
verschijnsel eencomplicatievormt.Vanveelbetekeniskanhet echter
niet zijn. Aangezien echter eerst vanaf 1730 de aantallen dopen
van degereformeerden endekatholieken samen bekend zijn, is dit
probleem voor de vergelijkingvandopenenbegravennietrelevant.
In Alkmaar is een vergelijking alleen mogelijk voor de periode
1742-1794.Vóór 1742ontbreken onsdeinlichtingen overhet dopen
bij de niet-gereformeerde confessies. Na 1794 zijn de begraafregisters niet meer bewerkt. Wat het dopen betreft berusten onze
cijfers van de jaren 1742-1779 op achttiende-eeuwse tellingen.
Ook de aantallen van het begraven zijn tot 1780 op achttiendeeeuwse tellingen gebaseerd. Deze spreken uitdrukkelijk over het
'getal der lijken'. Begrafenissen van doodgeboren kinderen kunnen
daar zeer wel mede onder zijn begrepen. Vanaf 1780 beschikken
wij over eigen tellingen in de begraafregisters. Het is niet zeker,
dat het altijd mogelijk was de doodgeboren kinderen daar buiten
te laten. Vanaf 1780 zijn de jaarlijkse aantallen dopen eveneens
door eigen tellingen verkregen. Er ontbreken dan slechts de gegevens dienaangaande van de joden en de menisten. Hun aantal
isechter klein: 2,9%van de bevolking in 1809 (tabel 2.24). Vooral
de joden waren vôôr 1795 van nog geringe betekenis. Het is niet
uitgesloten, dat de aantallen katholieke en lutherse dopen wat te
hoog zijn door het in de stad laten dopen van kinderen uit het omliggende platteland. De complicaties, die dit alles met zich meebrengt zijn groot genoeg om af te zienvan jaarlijkse vergelijkingen
van dopen en begraven. Maar bij beperking tot de trend zoals die
uit de tienjaarlijkse gemiddelden blijkt, komt voldoende informatie tot stand om enige conclusies te kunnen trekken.
Complicaties zijn er ook te Edam, omdat het niet duidelijk is in
hoeverre de katholieke bevolkingsgroep van Volendam in Edam
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werd begraven dan wel een eigen kerkhof in het dorp had. Uit de
vergelijking van de aantallen gereformeerde en katholieke dopen
met de aantallen begravenen in de gereformeerde kerk van Edam
mag echter wel de conclusie worden getrokken, dat in Volendam
een eigen begraafplaats moet zijn geweest. De katholieken, die in
de stad zelf woonden en in het tot Edam behorende deel van de
Purmer zullen echter wel in de stad zijn begraven. Ook hier gaat
de vergelijking van dopen en begraven daardoor te zeer mank om
verder te gaan dan het opsporen van een trend via de tienjaarlijkse
gemiddelden.
In grafiek 4.4 is te zien, dat in Assendelft in de tweede helft van
de achttiende eeuw een toestand van evenwicht bestond tussen de
aantallen dopen en begraven. Over de gehele periode 1730-1806
was het aantal begraven 28 hoger dan dat van het dopen. Jaren
- doorgaans korte perioden - met fiksebegraaf- dan wel geboorteoverschotten wisselden elkaar af. Daarin kwamen in deze periode
tenminste drie jaren met grote pieken in de sterfte voor (1730,
1750 en 1795). Verder was er de grote oversterfte in de algemene
ziektejaren 1780-1784.Wat inde curven van dopen en begraven in
Assendelft het meest treft, ishet feit dat tot in de negentiende eeuw
toe een verhouding tussen deze twee grootheden bestond, die Goubert kenmerkend vond voor wat hij noemde een 'structure démographique ancienne'. Dergelijke grafieken met voortdurend afwisselendesterfte- engeboorteoverschotten, enwaarin bovendien regelmatig jaren met sterftecrises voorkomen, vond hij tot omstreeks
174039. Daarna was het patroon anders. De jaren met abrupte
pieken in de sterfte verdwenen overhet algemeen ofwaren althans
zeldzaam; er was vrijwel ieder jaar een geboorteoverschot. Dit
tweede patroon, dat gekenmerkt wordt door veel minder grote
fluctuaties van jaar op jaar in de sterfte en door het bestaan van
geboorteoverschotten, wasde uitdrukking van een 'structure démographique nouvelle'. Tot Assendelft was deze nog in het begin van
de negentiende eeuw niet doorgedrongen. Dat blijkt ook duidelijk
uit de vergelijking van de voortschrijdende gemiddelden uit Assendelft metdieuitGoubert'sstudieoverBeauvaisis.Zelfsinde periode
voor 1740, waarin de 'structure démographique ancienne' overheerste lag de verhouding tussen geboorte en sterfte in Beauvaisis
op lange termijn gunstiger dan in Assendelft40.
Kennelijk nog veel ongunstiger dan op het platteland (althans te
Assendelft) lag de verhouding tussen geboorte en sterfte in de stad.
Weliswaar is de vergelijking tussen deze grootheden zoals hiervoor
werd opgemerkt onzuiverder dan in Assendelft. Vooral voor Edam
kan dit gelden, waar onder de begraven personen zich wel katholieken zullen hebben bevonden, die onder de aantallen dopen niet
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zijn te vinden. Dit neemt echter niet weg, dat het verschil tussen
begraven en dopen zowel in Alkmaar als Edam zo groot blijkt te
zijn, dat deze afstand niet door correcties zou zijn op te vullen. In
Alkmaar verhield het aantal dopen zich tot het aantal begraven
als 100:141in de vijftigjarige periode 1745-1794;inEdam was deze
verhouding in de tienjaar kortere periode 1745-1784 als 100:147.
Ter vergelijking kan dienen dat in dezelfde periode 1745-1794 in
Rotterdam de verhouding dopen:begraven als 100:116 was. Het
berekende .rto/feoverschot bedroeg in die periode desondanks nog
altijd ruim 6% van het aantal dopen 41 . Wij mogen daarom als
vaststaand aannemen, dat in de tweede helft van de 18e eeuw in
Edam en Alkmaar relatief grote sterfteoverschotten hebben bestaan (de sterfte 20 à 2 5 %hoger dan de geboorte). Zonder immigratie waren deze steden binnen enkele generaties tot volledig uitsterven gedoemd. Niet overal op het platteland zal in de tweede
helft van de achttiende eeuw de balans tussen geboorte en sterfte
zoongunstig zijn geweest alsin het Zaanse dorp Assendelft. Op het
Westfriese platteland nam de bevolking in dezehalve eeuw in ieder
geval weer toe (paragraaf 3.1en 3.2). Voor het handhaven van zijn
inwonertal zal zeker een stad alsAlkmaar hierop hebben gesteund.
Immigratie van katholieke Westfriezen kan het groeiende percentage katholieken in Alkmaar en Edam (zie grafieken 3.5, 3.6 en
paragraaf 2.8) mede verklaren.
In Edam kunnen de curven van het begraven en het gereformeerde dopen tot in het midden van de zeventiende eeuw worden
terug gevolgd. De verhouding tussen deze twee grootheden lijkt in
detweedehelft van dezeventiendeeninhet beginvande achttiende
eeuw gunstiger te zijn geweest dan na 1750. In de tweede helft van
de zeventiende eeuw was de verhouding gereformeerd dopen:begraven als 100:110; in de eerste helft van de achttiende eeuw als
110:114. Deze veel gunstiger verhoudingsgetallen worden zeker
ten deleveroorzaakt door andere nummerieke verhoudingen tussen
de gereformeerden en de niet-gereformeerden in deze stad vôôr
circa het midden van de achttiende eeuw. Het staat zeer te betwijfelen ofhet verschil met de tweedehelft van dieeeuw (gereformeerd
dopen:begraven = 100:147) alleen hierdoor kan zijn veroorzaakt 42 . Het zou wel eens kunnen zijn, dat in de steden van het
Noorderkwartier de verhouding geboorte-sterfte in de tweede helft
van de achttiende eeuw nog ongunstiger heeft gelegen dan in de
eeuwvôôr 1750.Desondanks kunnen degevolgen voor het inwonertal beperkter zijn geweest, doordat op het platteland de demografische situatiewasverbeterd. Vanuit hetplatteland zouhet stedelijke
sterfteoverschot dan gemakkelijker zijn aangevuld. Voorlopig is
onze kennis van de demografische ontwikkelingen echter nog te be218

perkt om hierover iets met zekerheid te kunnen zeggen.
Bijdebesprekingvan dejaren met relatiefhogesterfte (paragraaf
4.1.1) bleek reeds dat een jaar met hoge sterfte dikwijls gepaard
ging met of onmiddellijk werd gevolgd door een relatief lage geboorte.Decurvenvan dopen enbegraven (resp.geboorteen sterfte)
vormen dan alshet ware eikaars spiegelbeeld. Ook uit de jaarcijfers
van Assendelft blijkt deze tegengestelde ontwikkeling dikwijls zeer
duidelijk. Doordat eenrelatiefhogesterfte, gepaard gaandemet een
relatief lage geboorte, dikwijls enigejaren aanhield, kunnen ook de
curven van de voortschrijdende gemiddelden een spiegelbeeld
gaan vormen. Dit is in verschillende perioden zowel in Alkmaar,
Edam alsAssendelft te zien (grafiek 4.4). Waar wij over de maandcijfers van dopen en begraven de beschikking hebben, is in een
aantal gevallenzelfshetdirecteverband tussenhetintredenvan een
hoge sterfte en een ongeveer gelijktijdige daling van het aantal
concepties waar te nemen (enig inzicht in het verloop van het aantal concepties kan worden verkregen door het maandelijkse aantal
dopen negen maanden te antedateren). Zeer duidelijk was dit het
geval te Edam in de ziektejaren 1652-1654 en ook in 1669 (grafiek 4.5). Minder geprononceerd maar toch duidelijk aanwezig,
was het spiegelbeeld van de curven van begraven en concepties
per maand in dejaren 1780-1785 en in 1788 te Alkmaar (grafiek
4.6). Het zijn enige voorbeelden die ter onzer beschikking staan,
maar wij mogen veronderstellen, dat ook in veel andere gevallen
een dergelijk verband tussen verhoogde sterfte (het heersen van
ziekten) en een dalend aantal concepties te leggen zou zijn. De
direkte invloed van natuurlijke omstandigheden op het dagelijks
leven was nog groot.
De invloed van de sterfte op de geboorte kan langs meerdere
wegen gelijktijdig hebben plaatsgevonden. Allereerst door de reële
daling van het aantal concepties.Verder kan een verhoogde sterfte
van zwangere vrouwen het aantal geboorten nog verder hebben
doen dalen. Bovendien ishet denkbaar, dat in bepaalde gevallen er
een verhoogde kans op miskramen en doodgeboorten is ontstaan.
Wellicht kan zelfs een verhoogde sterftekans voor kraamkinderen
met als gevolg een toename van het aantal ongedoopt overleden
kinderen in onze cijfers een rol spelen. De daadwerkelijke daling
van het aantal concepties lijkt echter wel de doorslaggevende faktor te zijn geweest. De kennis van de aard van de ziekte die heerste,
maar vooial van het antwoord op de vraag welke leeftijdsgroep(en)
daardoor getroffen werd(en), zou voor een verdere bestudering
van de relatie ziekte-sterfte-conceptie-geboorte van primaire betekenis zijn. Onze kennis van zowel de ziekten in het verleden als de
sterfteleeftijden isvoor dat doel (nog) onvoldoende.
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In de historische demografie pleegt men ook het verhoudingscijfer tussen het aantal geboorten en het aantal huwelijkssluitingen
te berekenen. Wanneer men dit over wat langere perioden uitstrekt en er zorg voor draagt met niet te kleine aantallen te rekenen, geeft dit quotiënt volgens Henry en Goubert een indicatie van
het aantal kinderen, dat gemiddeld per huwelijk werd geboren 43 .
Goubert vond langs deze weg een quotiënt, dat in de tweede helft
van de 17e eeuw in de door hem onderzochte parochies tussen gemiddeld circa 4,5 en 5,5 kinderen per gesloten huwelijk lag. Dit
kwam overeen met het aantal, dat hij langs de veel zekerder weg
van de gezinsreconstructie had gevonden als gemiddelde voor de
voltooide en onvoltooide huwelijken tezamen:ongeveer vijf kinderen*4. Ook in Rotterdam werd dit quotiënt over de periode 16701809 berekend - door de grote aantallen was dit zelfs in tienjarige
perioden mogelijk - en dit gaf daar een opmerkelijke uitkomst45.
In het Noorderkwartier was het maar in een beperkt aantal gevallen mogelijk dit verhoudingscijfer te berekenen. Slechts in
Alkmaar en Edam waren de aantallen huwelijken en dopen groot
genoeg om de berekening over tienjaarlijkse perioden uit te voeren
(grafiek 4.7). Van vijf dorpen werden de perioden zo gekozen, dat
telkens een aantal van tenminste ongeveer 250 huwelijkssluitingen
aandeberekeningtengrondslaglag (tabel4.5).Hetmeestopmerkelijkishetlageverhoudingscijfer van huwelijken endopen. Dat geldt
niet alleen voor de stad (Alkmaar en Edam), maar speciaal voor
het platteland. In het algemeen tendeert het quotiënt daar naar
ongeveer 3,5. Dit is anderhalf punt lager dan de door Goubert
gevonden verhoudingsgetallen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de
bevolking bij deze lage reproductie zijn aantal kon handhaven.
Daarvoor was de sterfte, vooral op jeugdige leeftijd, volgens hiervoor verkregen aanwijzingen (paragraaf 4.1.1) te groot. Wanneer
nauwelijks de helft van de bevolking de huwbare leeftijd bereikt,
moet - rekening houdend met een (vermoedelijk relatief groot: zie
paragraaf 4.6) percentage blijvend ongehuwden - dit quotiënt
tenminste tussen 4 en 5liggen om een volledige vervanging te doen
plaats vinden. Zelfs de zo veel hogere verhoudingscijfers van Goubert werden bij een stagnerende bevolking gevonden. Voor een
verklaring van de lage verhoudingscijfers in het Noorderkwartier
kan de mogelijkheid van een grotere emigratie vanjonge gezinnen
worden aangevoeld.Maar ookdat zou een daling van het inwonertal hebben bewerkstelligd. Mogelijk speelt ook de mogelijkheid van
eenveelfrekwenter (her)trouwen inonzestreken eenrol.Het aantal
minder vruchtbare en onvruchtbare huwelijkssluitingen kan daardoor hoger liggen met als gevolg een lager verhoudingsgetal tussen
de aantallen dopen en huwelijkssluitingen. Verder onderzoek op
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TABEL 4.5. Gemiddeld aantal gedoopte kinderen per gesloten huwelijk

Assendelft, R.K.:
Broek in Wat., G.:

Heemskerk, R.K.:
Jisp, G.:
Akersloot, R.K.,:

1720-1749
1750-1779'
1780-1809
1640-1679
1680-1719
1720-1759
1760-1794
1676-1724
1725-1776
1610-1629
1630-1654
1670-1699
1700-1756b

huwelijken

dopen

quotiënt

401
384
394
263
281
256
223
299
255
274
292
313
320

1.649
1.349
1.259
981
958
870
765
1.008
845
849
1.149
1.017
1.320

4,1
3,5
3,2
3.7
3,4
3,4
3,4
3,4
3,3
3,1
3,9
3,3
4,1

hetjaar 1753ontbreekt.
dejaren 1712en 1719-1724 ontbreken.

internationale schaal naar de frekwentie van tweede en volgende
huwelijken zou in dit verband van belang zijn. Het staat echter
welvast, dat dedoor onsgevonden verhoudingscijfers ook na mogelijke correcties relatief laag zullen blijken te zijn.
Ditgeldtinhetbijzonder voorAlkmaar enEdaminde achttiende
eeuw. In de gehele periode liggen de cijfers in Alkmaar bijna altijd
onder de drie. Het gemiddelde over het gehele tijdvak 1700-1799
was hier ongeveer 2,75. In Edam was het iets hoger: bijna 3,00.
In beide gevallen lag het nog weer beduidend onder het reeds zo
lage cijfer van het platteland. Het is dan ook volstrekt uitgesloten,
dat de stedelijke bevolking zichzelf heeft kunnen reproduceren.
Zojuist (grafiek 4.4) werden dan ookreeds grote sterfteoverschotten
te Alkmaar en Edam in de 18e eeuwgeconstateerd. Voortdurende
immigratie was een absolute noodzaak. Klaarblijkelijk heeft het
verhoudingsgetal nog in het midden van de 17eeeuw gunstiger gelegen. In de gehele periode 1635-1674 beliep het in Edam bijna
3,4. Maar ookinBroek inWaterland laghet inhet derde kwart van
de 17eeeuwhoger dan in deeeuwdiedaaropvolgde (3,7tegen 3,4).
Ook inJisp werd in het tweede kwart van de zeventiende eeuw een
cijfer van 3,9bereikt 46 . Niet duidelijk zijn deoorzaken van het plotseling veel hogere quotiënt in de katholieke statie van Akersloot
na 1700. Het hoge gemiddelde over de gehele periode 1700-1756
is het gevolg van hoge verhoudingscijfers rond 1705 en opnieuw in
dejaren veertig (5 tot 6). Het voortdurend dalende quotiënt in de
katholieke statie van Assendelft in drie perioden tussen 1720 en
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1809 past wonderlijk goed in het algemene beeld van de Zaanse
demografische ontwikkeling tijdens de achttiende eeuw. In hoeverre hier van toeval sprake iszou eerst zijn vast te stellen, wanneer
van meer Zaanse gemeenten dergelijke cijfers beschikbaar waren.
4.3. D E MIGRATIE

In nog veel sterkere mate dan over geboorte, sterfte en huwelijk
zwijgen de bronnen over de migratie van de bevolking. Er bestond
voor de overheid doorgaans geen reden zich daarmee in te laten.
Waardeoverheidnietgeïnteresseerdwas,ontbreektadministratieen
bestaan dusgeengegevens,dieeenexactbeeldkunnenbieden.In de
achttiende eeuw heeft wel de kans bestaan op een belangrijke bron
van inlichtingen. De steden en dorpen mochten toen van nieuw
binnengekomen burgers zgn. acten van indemniteit vorderen,
waarbij de plaats van vertrek zich nog voor enige jaren garant
stelde voor uitkeringen in geval een nieuw ingekomen inwoner in
die periode tot ondersteuning uit de armenkassen mocht vervallen.
Helaas zijn, althans in het Noorderkwartier, deze meegebrachte
acten van indemniteit nooit ingeschreven, maar als losse formulieren bewaard (ofniet). In sommigearchieven bevindt zicheenbehoorlijk dossier; in andere berusten slechts enkele acten, in de
meeste geen enkele. Over de volledigheid is niet tot een verantwoordeuitspraak tekomen. Deomvangvanvestigingenvertrek zal
voor het Noorderkwartier nooit zijn vast te stellen.
Over het vertrek uit het Noorderkwartier zijn echter misschien
wel elders, nl. daar waar de wegtrekkenden zich vestigen, inlichtingen van enige waarde te vinden. Daarbij gaan de gedachten
hoofdzakelijk naar Amsterdam, dat door een constante immigratie
zijn inwonertal zag groeien ofop peil moest houden. Ook Haarlem
kan met name in de 16een begin 17eeeuw een belangrijke aantrekkingskracht hebben uitgeoefend. Deze stad raakte later echter sterk
in verval endaarmee zalvermoedelijk de aantrekkingskracht op het
wat verder verwijderde platteland benoorden het IJ in de eerste
plaats zijn teruggelopen. Uit Haarlem afkomstige gegevens over de
immigratie stonden bij dit onderzoek ook niet ter beschikking. Iets
beter isdit echter met de ongetwijfeld belangrijkste vestigingsplaats
in de Noordelijke Nederlanden: Amsterdam. Wij hebben dit aan
twee bronnen te danken: de poorterboeken, die door Van Dillen
zijn bewerkt 47 over de periode 1531-1606 èn de ondertrouwregisters, waarin de herkomstplaats van de Amsterdamse bruiden en
bruidegomsvanaf 1578genoteerd werd.Ditlaatstegegeven, waarop
reedslanggeledendeaandacht werdgevestigd48, isinbewerking bij
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Dr. S. Hart, die reeds enige publikaties daarover liet verschijnen*9
en zovriendelijk wasmij degegevensbetreffende de herkomstplaatsen Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Hoorn en Zaandam ter beschikking te stellen. Ook deze gegevens over nieuwe poorters en over
bruidegoms en bruiden kunnen de vertrekcijfers niet vervangen.
Het isechter welmogelijk dat zij enigeaanwijzingen gevenvoor het
relatieve aandeel van Noordholland in de totale immigratie in
Amsterdam en vooral, dat zij een licht kunnen werpen op de vraag
in welke perioden de trek naar Amsterdam toe- of afnam.
Op basis van het bronnenmateriaal, waarover wij beschikken,
kan over drie vormen van migratie iets worden meegedeeld: de
trek van zwervend volk, de migratie van seizoenarbeiders en de
vestiging van Noordhollanders in Amsterdam.
Detrek- beter wellicht deplaag- van zwervershetzij individueel
hetzij in groepen was in de oude samenleving vaak een chronisch
verschijnsel. Bedelaars, landlopers en andere zwervers vormden
een bijna nooit en nergens ontbrekend substraat van de bevolking
in de oude maatschappij. In de doopboeken, ziet men er soms een
glimp van in de aantekening bij de doop van een kind geboren uit
eenzwervendevrouw;evenzoin het begraafboek bij de inschrijving
van een niet te identificeren vreemdeling. Een bedreiging voor de
samenleving werd dit chronisch probleem eerst, wanneer de
zwervers zich tot benden aaneensloten en de bewoners van het
platteland gingen terroriseren50. Voor dergelijke benden van - zoalsdebronnen het noemen- 'gespuysvan desogenaamde Heydens,
Vagebonden en Landlopers' is Holland relatief gespaard gebleven.
Eengeselvoordebevolking waren zijvaakin Gelderland en NoordBrabant. Vooral op het eind van de 17e en in de eerste decennia
van de 18eeeuwstroopten daar talrijke goedgeorganiseerde benden
het land af. Zo'n allesoverheersende plaag konden zij in Holland
niet worden. Zeker niet in het meest afgelegen deel van de provincie benoorden het IJ. De betrekkelijke afgeslotenheid van de toegang over land zal daarbij zeker van belang zijn geweest. Ontbreken deden zij echter niet. Bij de uitvaardiging van het strenge
plakkaat van 23 augustus 1725 wezen de Gecommitteerde Raden
er uitdrukkelijk op dat de benden 'niet alleen in het Zuyden, maar
ook in dit Quartier insolentiën plegen' 51 . In 1752 schrijven de
Gecommitteerde Raden weer over de vele klachten, die binnenkomen over landlopers en dergelijke 'somtijds met degen of hartvanger gewapend' 52 . Brieven die in het najaar van 1760 bij het
college binnenkwamen uit dorpen tussen Beverwijk en Alkmaar
spreken over grote zwermen landlopers, die het bestaan onveilig
maken, onderdak afpersen, geld eisen, met geweld dreigen en in
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hele troepen leven.Deboerenmoeten's nachts wacht lopen om niet
in hun bed in brand gestoken te worden 53 . In februari 1765komen
uit Waterland berichten van gelijke strekking54. Al met al is bij
dit banditisme enzwerfvolk echter hoofdzakelijk eensociaalen geen
demografisch probleem aan de orde. Blijvende sporen in de ontwikkeling van het aantal inwoners liet het niet na.
Van wat meer betekenis in dit opzicht kan het verschijnsel van
de seizoenmigratie zijn geweest. Reeds sinds tenminste het begin
van de zeventiende eeuw plachten iedere zomer grote aantallen
arbeiders uit oostelijke, voornamelijk Duitsegebieden naar Holland
te komen om seizoenwerk te verrichten 55 . Dit betrof in de eerste
plaats arbeid in de agrarische sektor, met name maaien en hooien.
Ook in de turfgraverij enhetbaggerwerk vonden zij emplooi. Voor
het zware seizoenwerk in de linnenbleek waren zij gewild. Bij deze
seizoenarbeid ging het om de migratie van werkelijk zeer grote
aantallen. Volgens Tack, die een uitvoerige studie aan dit verschijnsel wijdde, beliep het aantal noord-west Duitse 'Hollandgänger' rond het midden van de achttiende eeuw circa 27.000 personen. Dit betekende tevens de grootste omvang. Na 1780begon volgens vele Duitse bronnen hun aantal terug te lopen 56 . Volgens de
opgaven van d'Alphonse waren het er omstreeks 1810 jaarlijks
nogruim 20.000,waarvan er bijna 9.000 naar het departement van
de Zuiderzee gingen, waartoe het Noorderkwartier behoorde 57 .
Volgens een opgave uit het Frans archief bedroeg hun aantal in
het Noorderkwartier in 1811bijna 1.500 personen 58 . Alleen alin de
Beemster werkten er 400 (op een bevolking van 2.500 inwoners).
Zij kwamen begin juni en vertrokken meestal tegen het eind van
juli. Over de aard van hun werkzaamheden wordt overal 'maaien'
opgegeven; in een aantal gevallen ook baggerwerk en in Assendelft het steken van turf (Veenpolder).
Hetisnietondenkbaar, dat dezeseizoenmigratie opden duur ook
vaste vestiging in de hand heeft gewerkt. Zo is het heel opvallend,
dat in het stadje Lingen aan de Ems, dat een van de belangrijkste
vertrekstations was voor de 'Hollandgänger' uit Noord-Westfalen,
in 1729niet minder dan 104personen werden geregistreerd als min
of meer permanent in de Noordelijke Nederlanden wonend 59 .
Het grootste deel (77) woonde in Amsterdam. Hiermee in overeenstemming is het huwen van 803 uit Lingen afkomstige personen in
Amsterdam in de eerste helft van de achttiende eeuw 60 . Of het
Noordhollandse platteland echter in deze (meer) permanente
Duitse immigratie heeft gedeeld moet sterk worden betwijfeld. Uit
de Lingense bron van 1729 blijkt, dat het overwegend een vestigingvan kleine ambachtslieden betrof (schoenmakers, kleermakers,
smeden, e.d.). Deze immigratie wasvan een ander karakter dan die
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van de agrarische seizoenarbeiders. Zij richtte zich voornamelijk
op de stad. Het absoluut en relatief toenemen van de lutherse
gemeenten in de steden van het Noorderkwartier (inclusief Zaandam) in de tweede helft van de achttiende eeuw is ongetwijfeld
grotendeels aan deze Duitse immigratie te danken (zie paragraaf
2.8). Een onderzoek naar de herkomst van de lidmaten van de
lutherse gemeente van Zaandam over de periode 1675-1800 bracht
aan het licht, dat noord-west Duitsland met ruim 35%het grootste
aandeel leverde; meer nog dan de Zaanstreek zelf (30,5%). De
grootste aantallen lagen in het tweede kwart van de 18eeeuw, toen
bijna de helftvanalle nieuwecommunicanten uitnoord-west Duitsland afkomstig was 61 .
Op de betekenis van de emigratie uit het Noorderkwartier naar
Amsterdam in de 16e eeuw kunnen de inschrijvingen van nieuwe
poorters enig, al blijft het ookeenschimmig licht werpen 62 . Daarbij
nemen wij aan, dat er voor de verschillende expulsiegebieden van
onsland enige overeenkomst bestond in de verhouding van de aankoopvan het poorterschap door immigranten endetotale emigratie
naar Amsterdam vanuit dezelfde streek (provincie). De volledigheid van de gegevens over de nieuwe poorters- van noggeen 3,5%
is de herkomstplaats onbekend, van nog geen 9% het beroep - is
althans één plezierige bijkomstigheid. Bovendien was door de betrekkelijk geringe prijs (f. 8.-) de verwerving van het poorterschap
ongetwijfeld ook aanlokkelijk voor velen, die het bezit ervan strikt
genomen niet voor hun broodwinning nodig hadden. Uit de beroepen blijkt dit ook. In de periode 1531-1606 lieten dan ook niet
minder dan 7.557 personen zich alspoorter inschrijven. Van slechts
300 is de plaats van herkomst onbekend. Van de overigen kwam
62% uit het tegenwoordige Nederland en 38% uit het buitenland.
Aangezien het hier niet gaat om deimmigratie naar Amsterdam als
zodanig, maar wij een indruk proberen te krijgen van de aantrekkingskracht, die Amsterdam op Noordholland uitoefende, wordt
de immigratie van buiten Nederland verder buiten beschouwing
gelaten. De aantallen nieuwe poorters afkomstig uit de provincie
Noordholland zullen nu eerst getoetst worden aan die van de rest
van Nederland 63 .
Uit tabel 4.6 blijkt duidelijk welkeengroot aandeel de Noordhollandsenieuwepoortersvormden. Over degeheleperiode 1531-1606
waren het er 1.444, d.i. één derde van alle uit Nederland afkomstige nieuwe poorters. In het eerste decennium vormden zij zelfs
de helft. Dat hun aandeel vervolgens, toen Amsterdam steeds meer
een boven-gewestelijke betekenis als stad kreeg, relatief achteruitging, ligt voor de hand. Behalve in de troebele tijd tussen 1567
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TABEL 4.6. Nieuw-ingeschreven poorters teAmsterdam naar herkomstgebied
1531/ 1540/ 1550/ 1560/ 1570/ 1580/ 1590/ 1600/ 153149
59
89
39
69
79
99
06
1606
absolute aantallen
provincie
Noordholland
overig
Nederland
totaal
Nederland

75

120

164

154

139

203

242

347

1.444

75

174

280

364

286

451

698

713

3.041

150

294

444

518

425

654

940

1.060 4.485

procenten
provincie
Noordholland
overig
Nederland
totaal
Nederland

50

41

37

30

33

31

26

33

32

50

59

63

70

67

69

74

67

68

100

100

100

100

100

100

100

100

100

en 1578 nam hun aantal voortdurend toe. Uitgezonderd de jaren
negentig lag hun aandeel steeds bij of boven 30%. In grafiek 4.8
komt duidelijk naar voren, dat de immigratie van nieuwe poorters
vanuit de provincie Noordholland veel gelijkmatiger isgegaan dan
vanuit derestvan Nederland. Alleenindeallerlaatstejaren iser een
plotselinge sterke numerieke toename ook bij de Noordhollanders.
Dat de provincie Noordholland het belangrijkste gebied was, waaruit in de 16e en begin 17e eeuw het Amsterdamse vestigingsoverschot gerecruteerd zal zijn, mag op grond van deze gegevens wel
worden verondersteld. Wanneer de verdeling van de totale immigratie naar herkomstgebieden niet wezenlijk heeft verschilt van die
van denieuwingeschreven poortersdan zouuit deprovincieNoordholland circa één derde van de uit Nederland afkomstige en circa
één vijfde van alle immigranten zijn binnengekomen. Zelfs bij de
meest gunstige demografische verhoudingen in de stad en bij het
niet bestaan van emigratie uit de stad moet dan het aantal binnengekomen Noordhollanders tussen 1514 en 1622 minstens 10.000
hebben belopen. Het ligt echter meer indelijn omde aanwezigheid
van deze uitzonderlijke demografische omstandigheden niet te
veronderstellen en serieus rekening te houden met de mogelijkheid
dat de immigratie vanuit de provincie Noordholland twee tot
drie maal zo groot is geweest64.
Wanneer wij de provincie in drie gebieden verdelen (Noorderkwartier, Westfriesland en Noordholland bezuiden het IJ), dan
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komen er interessante verschillen naar voren. In tabel 4.7 blijkt,
dat het grootste contingent (43%) uit het Noorderkwartier kwam.
Dit ligt ook voor de hand, omdat zoals nog zal blijken Amsterdam
vooral veel zeevarenden uit de provincie Noordholland aantrok.
Zoals in paragraaf 6.1.1 nog ter sprake komt, zijn er gegronde
redenen om aan te nemen, dat in het grootste deelvan de 16eeeuw
het Noorderkwartier hierin de meest vooraanstaande plaats innam. Ook het zich dichter dan Westfriesland bij de stad bevinden
speelde waarschijnlijk een rol. Aan het eind van die eeuw traden er
bij de inschrijving van nieuwe poorters uit Noordholland echter belangwekkende verschuivingen op. Tot ongeveer 1595 bleef het
grootste aantal uit het Noorderkwartier komen (bijna 50%)
met Westfriesland (inclusief de Waddeneilanden) duidelijk op de
derde plaats (circa 20%).Vanaf 1595veranderde dit snel.De aantallen uit Westfriesland afkomstige nieuwe poorters namen sterk
toe en kwamen spoedig met ongeveer 40% van het totaal op de
eerste plaats. Ook hier ben ik geneigd deze verschuiving vooral te
verklaren als een weerspiegeling van een andere verschuiving,
die eveneens in de loop van de 16eeeuw optrad. Eerst toen schijnt
er in Westfriesland (en vooral op de eilanden) een zogrote gerichtheid op dezeescheepvaart tezijn ontstaan, dat het Noorderkwartier
in dit opzicht overvleugeld werd (paragraaf 6.1.1). Vermoedelijk
speelt dit een rol bij de sterk toenemende belangstelling van Westfriezen en Waddeneilanders voor vestiging in Amsterdam. Doordat
de stad zo'n dominerende rol in de scheepvaart had, trok zij vroeg
oflaat velezeevarenden definitief voorvestiging aan 65 . De beroepen
van de nieuwe poorters spreken in dit opzicht duidelijke taal.
Bij de interpretatie van het beroepsgegeven dienen echter wel de

TABEL 4.7. Nieuw-ingeschreven poorters teAmsterdam uit de provincie Noordholland
1531/ 1580/ 1585/ 1590/ 1595/ 1600/
84
94
79
04
89
99

1605/ 153106
1606

absolute aantallen
Noorderkwartier
Westfriesland
bezuiden 't IJ

304
125
223

67
37
32

34
12
21

Noorderkwartier
Westfriesland
bezuiden 't IJ

47
19
34

49
27
24

51
18
31

52
22
36

50
50
32

76
84
64

39
53
31

622
383
439

24
38
29

32
43
25

43
27
30

in procenten
47
20
33

38
38
24
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beperkingen duidelijk voor ogen te worden gehouden. Het poorterschap werd in de eerste plaats gekocht om wille van de beroepsuitoefening (toetreding tot gilden). Voor sommige beroepen was
het bezit van het poorterschap wel vereist, voor andere niet. Zo
wijst van Dillen erop, dat het aandeel van de zijde- en fluweelwerkers absoluut onvoldoende tot zijn recht komt, omdat zij niet
onder gildebepalingen vielen 66 . De beroepsstatistiek van de nieuwe poorters komt dus zeker niet overeen met die van alle immigranten gezamenlijk. Het is slechts mogelijk om na te gaan in
hoeverredenieuwe poortersuitNoordhollandin hun beroepssamenstelling al dan niet met de andere nieuwe poorters overeenstemmen. Een verdere onderverdeling naar gebieden binnen de provincie Noordholland is niet mogelijk aan de hand van de door van
Dillen gepubliceerde tabellen. Tenslotte blijken de beroepsvermeldingen van de Noordhollanders iets onvollediger te zijn dan die
van de overigen (12,7% onbekend tegen 8,9%). Ondanks deze
beperkingen blijktdeberoepsstatistiekbelangrijke kennistebrengen.
In de periode 1531-1606 is van 4.079 uit Nederland afkomstige
nieuwe poorters het beroep bekend. Van hen kwamen 31 % (1.274
personen) uit de provincie Noordholland. Uit tabel 4.8 blijkt, dat
de verdeling van de nieuwe poorters over de onderscheidene beroepsgroepen zeer ongelijk was. De groep scheepvaart staat bovenaan met 969 beroepspersonen, gevolgd door de kledingbedrijven
met 779,de groep handel-verkeer met 596,de bouwvakken met 313
beroepspersonen. Sprekender nog dan in deze tabel komt de relatieve belangrijkheid van de verschillende beroepsgroepen tot uiting
in de staaf-blokdiagram (grafiek 4.9), waarin ook de verschillen
tussen Noordholland en overig Nederland duidelijk naar voren
komen. In de totale toeloop van nieuwe uit Nederland afkomstige
poorters namen de zojuist genoemde vier beroepsgroepen samen
twee derde van alle nieuwe poorters voor hun rekening (resp.
24%, 19%, 15%en 8% ) . Minder dan acht procent washet aandeel
van de textielnijverheid (7%), de voedings- en genotmiddelenbranche (7%), de bewerking van hout, been en riet (6%) en de
metaalnijverheid (4%). De resterende beroepsgroepen omvatten
tezamen 10% van de nieuw ingeschrevenen. Uit het blokdiagram
blijkt door middel van de stippellijn, dat het totale Noordhollandse
aandeel 31% beliep. Het valt onmiddellijk op, dat in bijna alle
beroepsgroepen de uit Noordholland afkomstige poorters die 31%
lang niet halen. Vooral in de zo belangrijke groep van de kleding
(kleermaker, mutsenmaker, etc), kwamen zij op een zeer ondergeschikte plaats. Maar aan de beroepsgroepen scheepvaart en
bouwvakken leverden zij het leeuwendeel. Van die groepen kwamen niet minder dan 57% en 55%van alle nieuwe poorters uit de
229

provincie Noordholland. Het staafdiagram brengt het verschil in
de beroepssamenstelling van deze immigranten dan zeer duidelijk
in beeld. De belangrijkste beroepsgroepen voor de Noordhollanders
waren: scheepvaart (44%), bouwvakken (14%), handel-verkeer
(10%) en kleding (6%). In deze vier groepen werden in de 16e
eeuw 74% van de nieuwe uit Noordholland afkomstige poorters
ingeschreven. Voor de rest van Nederland was de volgorde totaal
anders: kleding (25%), handel-verkeer (17%), dan eerst scheepvaart (15%). De bouwvakken, voor Noordholland de tweede belangrijkste beroepsgroep, stonden voor de rest van Nederland op
de achtste plaats (5% ) . Dezevier tezamen leverden voor derest van
Nederland 61%van deze beroepspersonen.
De enorm belangrijke rol, welkede scheepvaart in geheel de provincie Noordholland, maar speciaal wel in het gebied benoorden
het IJ speelde, komt in deze cijfers frapperend tot uiting. Dit wordt
nogversterkt, wanneer men weet dat onder de 173 Noordhollandse
bouwvakkers 161scheepstimmerlieden zijnbegrepen 67 .Debetekenis
van de scheepvaart nam voor deze immigratie alleen maar toe.
In de periode 1531-1574 vonden 40% van de uit Noordholland
binnengekomen nieuwe poorters daarin hun brood; in de periode
1575-1606 zelfs 4 5 % . Evenzo liep dit percentage bij de bouwvakken (d.i. de facto de scheepsbouw) op van 13% naar 14%.
In het laatste kwart van de 16e eeuw werkten 60% van de nieuwe
poorters uit Noordholland in scheepvaart of scheepsbouw.
Wanneer eenmaal de Amsterdamse ondertrouwregisters volledig
bewerkt zullen zijn op de herkomstplaatsen van bruidegoms en
bruiden en de resultaten ook beschikbaar zijn dan zullen wij voor
de 17e en 18e eeuw over veel betere - voor historische begrippen:
unieke—gegevens over de migratie beschikken dan dievan de nieuwe poorters uit de 16eeeuw. Dit isten dele toe te schrijven aan het
feit, dat het ondertrouw-gegeven inlichtingen over beide sexen
geeft, maar vooral aan de veelgrotere aantallen die erbij betrokken
waren. Van groot belang is het ook, dat het beroep bij het huwen
niet zo'n selectieve invloed heeft als bij de koop van het poorterschap. Reeds een paar getallen kunnen de grotere volledigheid
duidelijk illustreren. In de periode 1605-1634 kochten 13.871
mannen het Amsterdamse poorterschap. In de periode 1606-1635
gingen bijna 30.000 buiten Amsterdam geboren bruidegoms in
ondertrouw. Dit zijn ruimtweemaalzoveelpersonen.Via de (onder)
trouwakten kan men vermoedelijk zelfs wel de helft of meer van
alle immigranten achterhalen. Tot deze conclusie kan men tenminste geraken, wanneer men bedenkt, dat 1.circa de helft ofmeer
van de bevolkingjonger was dan de huwelijksleeftijd; 2. bij de trek
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naar degrote stad dejaargangen van dejonge ongehuwde beroepsbevolking (18-25jaar) oververtegenwoordigd plegen te zijn; 3. in
gevalle het gezinsmigratie was, de elders geboren kinderen voor
zover zij de huwbare leeftijd bereikten envoordien niet weer waren
weggetrokken ook voor het overgrote deel een huwelijk zullen
sluiten;4. bij de trek naar de stad (op zichzelf reeds kleine) oudere
leeftijdsgroepen ondergerepresenteerd zullen zijn geweest. Onder
deimmigranten zullen ongehuwdejongeren enkinderen de grootste
groep hebben gevormd. Wat volledigheid en representativiteit betreft staan de gegevens over immigratie die uit de (onder)trouwboeken gehaaldkunnenworden,veel dichter bij de moderne migratiestatistieken dan die van de poorterboeken.
Wanneer de aantallen Amsterdamse bruidegoms en bruiden afkomstig uit de vijf plaatsen van Noordholland, die thans ter beschikking staan, per kwart eeuw worden samengenomen onstaan
de cijfers van tabel 4.9. Daarover zijn meerdere opmerkingen te
maken. 1.aantallen bruiden enbruidegomsperkwarteeuwtezamen
genomen kennen een verschillend verloop voor enerzijds Zaandam
en anderzijds devier steden Alkmaar, Edam, Hoorn en Enkhuizen.
2. Deaantallen uit Zaandam lopentothun hoogtepunt inhet laatste
kwart van de zeventiende eeuw en dalen daarna tot zij hun kleinste
aantal bereiken in het laatste kwart van de achttiende eeuw. 3. De
aantallen uit de vierNoordhollandse stedenvertonen allen hetzelfde
beeld:zij nemen nog aanzienlijk toevan het eerste naar het tweede
kwart van de zeventiende eeuw, dalen na 1650voortdurend tot het
dieptepunt wordt bereikt in het tweede kwart van de achttiende

TABEL 4.9. Amsterdamse bruidegoms en bruiden" afkomstig uit vijf Noordhollandse plaatsen in perioden van 25jaar, 1601-1800
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1601-1625
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eeuw en geven tenslotte allen weer een lichte stijging te zien in de
tweede helft van de achttiende eeuw. Dat de wijzigingen in de
omvangvan demigratievanuitdezesteden naarAmsterdam bijzonder groot waren blijkt uit het feit, dat op het dieptepunt in de
periode 1726-1750 hun gezamenlijke aantal minder dan een kwart
bedroeg van dat in de hoogste periode 1626-1650, een eeuw eerder.
Het hoeft geen betoog, dat zowel het onderscheid tussen de Zaanse
en deoverige reeksen alshet chronologische verloopvan die overige
reeksen bijzonder goed passen in de algemene demografische ontwikkelingen, die in dit en het vorige hoofdstuk zijn ontvouwd.
De sterke opgang tot 1650, de omslag en grote daling tot diep in
de achttiende eeuw en de consolidatie, eventueel weer lichte toename (Westfriesland!) in de tweede helft van de achttiende eeuw
vinden hier een bijna te mooie uitdrukking in dit migratie-gegeven.
Uit deze cijferreeksen is echter bovendien duidelijk, dat er voor
het door van Dillen ingenomen standpunt, dat de bevolkingsvermindering in Noordholland veroorzaakt is doordat 'een deel der
bevolking van dit gewest naar elders was verhuisd' geen argumenten aanwezig zijn 68 . Integendeel. Wanneer wij ook de inschrijvingen van nieuwe poorters erbij betrekken en de gehele periode van
de 16e tot en met de 18e eeuw proberen te overzien, blijkt de migratie vanuit Noordholland naar Amsterdam in de zestiende en
eerste helft van de zeventiende eeuw voortdurend toe te nemen.
Dat wil zeggen:zolang de eigen demografische expansie in Noordholland aanhoudt. In de periode 1650-1750, waarin volgens onze
onderzoekingen het inwonertal (buiten de Zaanstreek) bijna voortdurend is gedaald, lijkt ook de trek naar Amsterdam voortdurend
sterk terugtelopen. Eerstindetweedehelft van deachttiende eeuw,
wanneer een nieuw demografisch evenwicht bereikt schijnt te zijn,
komt ook aan de daling van de emigratie naar Amsterdam een
eind en geeft deze zelfs weer een lichte toeneming te zien. De gegevens, waarop deze conclusies berusten, zijn nog onvolledig. Wanneer in de toekomst deze inlichtingen voor geheel Noordholland
beschikbaar zijn kan hetzijn dat deintensiteit van de waargenomen
ontwikkelingen enige wijzigingen zal ondergaan. Het lijkt mij onwaarschijnlijk, dat de trend anders zou blijken te liggen.
Er bestaat echter nog één mogelijkheid, die serieus de aandacht
verdient. Reeds vroeger werd door mij betoogd, dat de demografische expansie van Amsterdam niet later dan 1680 aan zijn eind
was gekomen 69 . Het is mogelijk, dat de omvang van de totale
immigratie in de stad daarna sterk is teruggelopen. Het dalende
aantal Noordhollandse bruidegoms en bruiden zou dan geheel o
vooreengroot deeldeweerspiegelingvandealgemeen teruglopende
immigratie kunnen zijn. Tabel 4.10 laat allereerst zien, dat er
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TABEL 4.10. De in Amsterdam huwenden personen afkomstig uit vier Noordhollandse steden als promillage van alle elders geboren Amsterdamsebruidegoms en bruiden, 1601-1800
'

1601-1625
1626-1650
1651-1675
1676-1700
1701-1725
1726-1750
1751-1775
1776-1800

1

2

alle
huwenden"

elders
geboren*

2 als %
van 1

60.690
97.672
117.480
112.684
112.366
123.550
120.400
120.570

42.891
65.478
68.913
57.268
50.321
61.713
60.839
62.848
Vf t?/

70,7
67,0
58,7
50,8
44,8
49,9
50,5
52,1
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4
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1.104
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543
401
257
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387

5
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20,3 '
16,9 '
11,4 '
9,5 "•*
8,0 :v
4,2 *,;
5,8 oj
6,2 Bj

* alle huwelijken
* alleeneerste huwelijken

inderdaad alle reden is om aan te nemen, dat de demografische
expansie van Amsterdam in het derde kwart van de 17e eeuw wezenlijk zijn eind vond (kolom 1). Evenzeer gegrond was het vermoeden, dat dit voor de immigratie gevolgen heeft gehad 70 . Relatief gezien liep het aantal elders geboren bruidegoms en bruiden
reeds vanaf het eerste kwart van de zeventiende eeuw, maar vooral
na 1650 terug (van ruim 70% tot minder dan 4 5 % van alle huwenden).Absoluutgezienkwamdedalingeerstnàdeperiode 1651—
1675, die met 68.913 elders geboren bruidegoms en bruiden het
absolute hoogtepunt heeft. Wanneer nu de bruidegoms uit de vier
Noordhollandse steden berekend worden als promillage van alle
elders geboren huwenden dan blijkt dat hun aantallen veel sterker
zijn teruggelopen dan dat van de totale groep elders geborenen.
Dat dit tot het derde kwart van de 17e eeuw gebeurde, hoeft geen
verwondering te wekken. De betekenis van Amsterdam als internationaal centrum nam nog voortdurend toe en de bevolkingsgroei
van de stad was toen nog vele malen groter dan die van Noordholland. De relatieve achteruitgang isdus normaal. Het blijkt echter,
dat ook nà 1675 de daling van het Noordhollandse aandeel onder
de elders geborenen zich onverdroten voortzette. Eerst na 1750
kwam ook hierin weer een lichte verbetering. De bijzonder sterke
dalingvan het aantal uit dezevier steden afkomstige bruidegoms en
bruiden is dus hoogstens voor een klein gedeelte te verklaren door
een in het algemeen verminderde immigratie in Amsterdam. Er
is overwegend van een autonome Noordhollandse ontwikkeling
sprake.
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De gegevens van Struyck maken het mogelijk van 26 dorpen en
gehuchten in hetNoorderkwartier omstreeks 1742eenindeling naar
het geslacht en naar de leeftijdsgroepen onder en boven tienjaar te
maken 71 . In tabel 4.11 is een onderverdeling gemaakt in enerzijds
vier Zaandorpen die behoren tot de groep met de specifieke Zaanse
demografische ontwikkeling en anderzijds de overige dorpen en gehuchten (de absolute aantallen zijn resp. 12.852 en 10.249 personen). In beide leeftijdsgroepen blijkt het aantal mannen (aanzienlijk) lager te liggen dan dat van de vrouwen. Dit is des te opmerkelijker, omdat uit alle (vele) cijfers, die door Struyck worden
meegedeeld over de sex-ratio bij de geboorte, blijkt dat ook in het
Noorderkwartier inde 17een 18eeeuwhetnormale patroonvan een
duidelijk mannelijk overschot bestond. Door een naar verhouding
zeer grote sterfte onder jongens moet binnen korte tijd na de geboorte de verhouding totaal anders zijn komen liggen. Het verhoudingscijfer van 883jongens per 1.000 meisjes indeleeftijdsgroep 0-9
jaar isin dat opzicht volkomen duidelijk. In deleeftijdsgroep boven
de tien jaar lag deze verhouding veel dichter bij een evenwicht
van degeslachten (973per 1.000).Daar kunnen tweeoorzaken voor
hebben bestaan: een hogere sterfte van vrouwen op latere leeftijd
(kraamvrouwensterfte?) en een grotere emigratie van volwassen
vrouwen. 72 Een verschil tussen de vier overwegend industriële
Zaandorpen enhet agrarische overigeplatteland bestond wel, maar
het was toch niet erg groot. 73 Er is in ieder geval geen reden te
veronderstellen, dat de Zaanstreek speciaal mannen in de arbeidende leeftijden heeft aangetokken. Ook de Zaanstreek had een
vrouwenoverschot en voor zover dat kleiner zou zijn geweest dan
op het agrarische platteland was de basis daarvoor reeds bij de
jongere leeftijdsgroep gelegd.
Gezien deze getalsverhoudingen tussen de geslachten zal het
percentage meisjes jonger dan tien jaar iets groter zijn dan dat
TABEL 4.11. Aantal mannen per 1.000 vrouwen omstreeks 1742
0-9 jaar

10jaar
en ouder

alle
leeftijden

vier Zaandorpen"
overige dorpen

892
872

982
961

960
940

totaal

883

973

952

Krommenie, Koog,Westzaan en Oostzaandam

234

TABEL 4.12. Het percentage van de bevolking jonger dan tien jaar omstreeks
1742
manl.

vrl.

totaal

vier Zaandorpen
overige dorpen

22,1
21,7

23,8
23,4

23,0
22,6

totaal

21,9

23,6

22,8

van dejongens en zal in de vier Zaandorpen een groter percentage
0-9 jarigen worden gevonden dan in de overige dorpen. In tabel
4.12staan de exacte cijfers. Deverschillen tussen de Zaandorpen en
derestzijn tekleinomeraandacht aan teschenken.Van meer betekenis is dat tussen de mannelijke en de vrouwelijke bevolking
(1,7%). In het algemeen kan gezegd worden, dat een percentage
van bijna 23voor de leeftijdsgroep jonger dan tienjaar in de achttiende eeuw voorvrij normaal kan worden gehouden. Het is eerder
iets aan de lage dan aan de hoge kant. 74 In dit opzicht past dit
cijfer in het beeld, dat in deze studie over de demografische situatie
in het Noorderkwartier in die periode is getekend.
Eveneenskunnen aan hetwerkvanStruyckde leeftijdspyramiden
van de dorpen Warder en Krommenie in hetjaar 1742worden ontleend 75 . De aantallen per leeftijdsklasse zijn te Warder te klein om
er conclusies aan te verbinden. De voor historische gegevens vrij
unieke cijfers over de leeftijdsopbouw in de zomer van 1742 te
Krommenie zijn echter wel groot genoeg om een indruk te geven
ven een bevolkingspyramide van vóór de demografische revolutie
van de 19eeeuw. Duidelijk isde op een voor onze begrippen jonge
bevolking wijzende brede basis en de geringe betekenis van de
leeftijdsklassen van zestigjaar en ouder. Minstens even typerend is
het onregelmatige verloop van de pyramide (grafiek 4.10). Deze
zijn het gevolgvan de grote schommelingen in de geboorte en in de
kindersterfte, die een vast onderdeel van het oude demografische
patroon waren en meestal door het optreden van ziekten en jaren
met bijzondere sterfte werden veroorzaakt. In Krommenie springt
vooral de grote omvang van de leeftijdsklasse van 40-44jaar naar
voren. Het lijkt niet toevallig dat dit de geboortejaargangen zomer
1698-zomer 1702, betreft. In grafiek 4.1 komt deze periode met
een lage sterfte naar voren. Dejaren rond de eeuwwisseling waren
voor het aantal geboorten betrekkelijk gunstig (bijlage 5). Voor
zover cijfers van geboorte en sterfte vergeleken kunnen worden
komt het decennium 1694-1704 er het gunstigste uit van de gehele
periode (grafiek 4.4). Hier lijkt dus van meer dan toeval sprake te
zijn. Het inspringen van de pyramide in de geboortejaargangen
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zomer 1717-zomer 1722 kanveroorzaakt zijn door degrote sterfte
en daarmee samenhangende relatief lage geboorteaantallen van
1719 (paragraaf 4.1.1). De betrekkelijk grote aantallen in degeboortejaargang 1732-1737invergelijking metde geboortejaargang
1727-173276 hangen vermoedelijk samen met de absolute sterftepieken van dejaren 1727tot en met 1731 (bijlage 6 en paragraaf
4.1.1).
Van dekiesgerechtigde mannen (d.w.z. praktisch detotale mannelijke bevolking van 21jaar en ouder 77 is in 1811 een leeftijdspyramide te maken, diezijn beperking slechts eengedeelte vande
bevolking te omvatten ruimschoots goed maakt door de veel
grotere aantallen. Daardoor kunnen de aantallen perjaar gegevenworden, hetgeen voorhetnagaan vandeinvloed vanhogesterften opde leeftijdsopbouw vande bevolkingveelzuiverder is.Deze
hogesterften heersten dikwijls slechts eenenkeljaar. Het samenvatten van de bevolking tot leeftijdsgroepen van vijfjaar verdoezelt
het effect op de leeftijdsopbouw. De grafiek 4.11 laat dit wel zien.
Hetjaar 1737noteerden wijin paragraaf 4.1.1 alseenjaar met een
hoge sterfte in Alkmaar. Deze sterfte is kennelijk veel verbreider
geweest dan uit onze beperkte gegevens kon worden opgemaakt.
Dat suggereert tenminste de hap uit de pyramide voor die geboortejaargang, diezich nogvier enzeventigjaar later (1811) duidelijk liet aflezen. Dejaren 1747-1751 signaleerden wijin dezelfde
paragraaf als jaren met nu eens hier dan weer daar verhoogde
sterfte en vooral met een sterke daling in alle reeksen van de aantallen geboorten. Nogin 1811 ishet effect opde leeftijdspyramide
terug te vinden. Ook 1762 was eenjaar, waarin alom de sterfte
boven normaal lagendeaantallen dopen eronder. Indepyramideis
dit terug te vinden. Zeer overtuigend is de invloed van de grote
sterfte die grote delen van Nederland in dejaren 1779-1783 trof.
Deze geboortejaargangen zijn in de pyramide zeker 25 à 30%
minder groot dan men normaal zou mogen verwachten. Ook de
sterfte van 1788 schijnt algemener te zijn geweest danin paragraaf
4.1.1 konworden vastgesteld. Schijnbaar isookhetjaar 1767door
een hoge (zuigelingen)sterfte en/of laag aantal geboorten gekenmerkt. In hetonster beschikking staande materiaal over dopen en
begraven was dit niet waar te nemen 78 . Anderzijds zijn er ook
jaargangen, die buiten de pyramide uitsteken en vermoedelijk een
groot aantal geboorten en/ofrelatiefgeringezuigelingen- enkindersterfte hebben gekend. Voorbeelden daarvan zijn 1764-1765, 1775
en 1785-1787. Inderdaad washetjaarlijkse aantal geboorten vanaf
1764 beduidend hoger dan het in de voorafgaande vijftien jaren
was geweest. Hetbleef dit echter voorlopig enkanalléén de grote
omvang van de geboortejaargangen 1764 en 1765 niet verklaren.
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Evenmin waren dit abnormaal lage sterftejaren. Ook voor de
jaargang 1775isgeen verklaring te geven. Dejaren 1785-1787 gaven echter wel een groot aantal geboorten en tegelijkertijd een betrekkelijk geringe sterfte te zien, waardoor de grote omvang van
deze geboortejaargangen verklaard kan worden.
4.5. BEWONING PER HUIS

Hoewel dit onderwerp in dit verband voornamelijk' een technisch
historisch-demografisch karakter heeft, zijn er toch redenen om het
in het kort afzonderlijk te behandelen. De eerste reden is het feit,
dat hiervoor dit onderwerp reeds tweemaal van essentiële betekenis
bleek voor interpretatie van tot onze beschikking staande gegevens.
Eerst kwam dit ter sprake in paragraaf 2.2.3, toen de relatie van
haardstede en communicanten aan de orde was, en vervolgens
bleken in paragraaf 3.3 de gegevens over de aantallen huizen pas
dan hun volledige bruikbaarheid voor het vaststellen van de bevolkingsevolutie te krijgen, wanneer hetmogelijk was een reductiefactor van het gemiddelde aantal inwoners per huis te bepalen.
Een tweede reden voor de behandeling van dit thema isgelegen in
de relatie met het onderwerp van de volgende paragraaf, de omvang van het huishouden. Om die reden isde behandeling hier geplaatst.
Het is een misvatting te denken, dat in het verleden ieder gezin,
resp. huishouden een geheel huis zou hebben bewoond. Ook niet
ten plattelande. Indien dat wel het geval was geweest, zou het
gemiddelde aantal personen per huis èn per huishouden samengevallen zijn. Het verschil tussen beide cijfers wordt veroorzaakt door
het samen bewonen door twee of meer huishoudens van één huis.
In steden, met name Amsterdam, was dit samen bewonen van één
pand eenzeer normalezaak. Maar ditkwam evengoed inde dorpen
voor. Zo vond Simon Hart in 1731 in Oostzaandam op de 1.160
woningen er 314die door twee, 13diedoor drie, en éénwoning, die
door vijf huishoudingen bewoond werden 79 . Dat wil zeggen, dat op
1.500 huishoudingen er 628 een huis in tweeen, 39 in drieën, vier
in vieren en vijf in vijven bewoonden. Niet minder dan 45% van
alle huishoudingen bewoonden daar toen dus minder dan een geheel huis.Zelfvond ikin Graft in 1748een totaal van 385 bewoonde
huizen, waarvan er 28 door twee, 5 door drie en één door vier
huishoudens werd bewoond 80 . Hier woonde dus 18%van de huishoudens met anderen inéén woning. Dit percentage ligt reeds ver
beneden dat van Oostzaandam. Maar ook Graft was niet een uitgesproken agrarische gemeenschap in die tijd. En men mag ver237

moeden, dat het percentage gezamenlijk bewoonde huizen zal
dalen naar mate de samenleving een meer agrarisch karakter
heeft.
Inlichtingen daarover zijn weer bij Struyck te vinden, die van
vijf en dertig bannen, dorpen of gehuchten in het Noorderkwartier
omstreeks 1742 behalve het aantal inwoners ook gegevens biedt
over het aantal huishoudingen en/of (bewoonde) huizen. In twintig
gevallen is het mogelijk een vergelijking te maken tussen het door
hem opgegeven aantal bewoonde huizen en het aantal daarin
wonende huishoudingen. Deze zijn in tabel 4.13 geplaatst, waarbij
een onderscheid is gemaakt tussen de gegevens van Zaanse en van
andere dorpen. Het grote verschil springt er duidelijk uit naar
voren. In de zes Zaandorpen, waarvan zowel het aantal bewoonde
huizen als het aantal daarin verblijvende huishoudingen vermeld
wordt, waren op honderd woningen 133 huishoudingen aanwezig.
In veertien grotendeels agrarische dorpen waren dit er slechts
105op iedere honderd woningen. Alsgevolg van dit verschil tussen
de Zaanstreek en het overige platteland van het Noorderkwartier
werden in een Zaans huis gemiddeld 5,1 personen en elders 4,1
personen aangetroffen. Wanneer niet alleen naar de bewoonde
huizen maar naar alle woningen wordt gekeken, dan maakt dit
voordeZaandorpen geenenkelverschil.Voorhetoverige platteland

TABEL 4.13. Bewoningsdichtheid van huizen omstreeks 1742
personen bewoon- huishoude
dingen
huizen

Zaandorpen (6)
overige dorpen (14)

18.578
3.853

3.626
931

personen huizen

Zaandorpen (6)
overige dorpen (12)

18.578
4.411

3.645
993

personen huizen
Zaandorpen (6)
overige dorpen (15)
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18.578
6.259

3.645
1.487

4.821
975

personen per
huis

huishoudingen
per 100
huizen

5,1
4,1

133
105

huishou- personen
dingen
per huis

4.821
1.180

5,1
4,4
personen
per huis
5,1
4,2

huishoudingen
per 100
huizen
132
119

ontstaat dan een wat andere combinatie van twaalf dorpen, waarvan de cijfers wel iets verschillen met die van de voorgaande groep
van veertien. Bij deze twaalf vinden wij 119 huishoudingen per
honderd woningen en het gemiddelde aantal personen per huis
ligt hier op 4,4. Deze wat hogere uitkomsten dan in de eerste opstelling van veertien dorpen worden voornamelijk veroorzaakt
door de aanwezigheid in degroep van twaalfvan de dorpen Volendam, Buiksloot en Nieuwendam, die in de eerste groep ontbreken.
In Volendam leefde men zeer opeengepakt met 507 personen in
112 huishoudingen in 69 woningen. Buiksloot en Nieuwendam
waren geen typisch agrarische gemeenschappen. Nieuwendam
ontleende zijn karakter ook in deze tijd nog allereerst aan de zeevaart. Het had een haven, die voor grote schepen geschikt was;
erwoonden nogalwat zeelieden enookkooplui.Verder leekhet wat
op de Zaandorpen doorzijn industriële karakter: een scheepswerf,
wat houtzaag- en pelmolens, een buskruitmolen. Buiksloot ontleende zijn betekenis vooral aan zijn ligging als eindpunt van de trekvaart Hoorn-Amsterdam en verder was ook hier de scheepvaart
nog steeds van belang 81 . Volendam, Nieuwendam en Buiksloot
waren niet typisch voor het overige platteland. De bewoningsdichtheidperhuis,diedaar gebruikelijk was,lijkt beter weergegeven
in de derde groep van vijftien dorpen, die uit de gegevens van
Struyck kan worden samengesteld.Deze levert een dichtheid van
4,2 personen per huis voor het platteland.
De opgaven van Struyck zijn in het Noorderkwartier de enige
bron van belang, waaraan gelijktijdig gegevens over huizen en inwoners ontleend kunnen worden. In alle andere gevallen, waarin
wij de relatie tussen deze twee grootheden willen proberen vast
te stellen, moet het aantal inwoners en het aantal huizen aan twee
verschillendebronnenontleendworden.Eendergelijkevergelijkingis
opnogviermomentenmogelijk: in 1795;omstreeks 1740; omstreeks
1630; in 1514. In 1795berust het verhoudingscijfer op enerzijds de
volkstelling van datjaar (bijlage 2) en anderzijds het aantal huizen
in 1795 zoals dat is gereconstrueerd uit de aantekeningen van afbraak en nieuwbouw van huizen in het verpondingsregister van
1731. Uit omstreeks 1740 bezitten wij reeds de zojuist berekende
dichtheidscijfers van Struyck. Door een schatting van de totale
bevolking te wagen aan de hand van het inzicht dat hierover in
voorgaande paragrafen werd verkregen, en dit aantal te vergelijken
met het aantal huizen in 1731 kunnen wij proberen een globaal
cijfer voor het gehele Noorderkwartier voor de periode omstreeks
1740te ramen. Rond 1630kunnen de aantallen huizen van de verponding van dat jaar met die van de hoofdgeldtelling van 1622
worden vergeleken om aldus een benaderend cijfer te vinden. In
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paragraaf 2.2.3werden deverhoudingscijfers van haardsteden (huizen) en communicanten (inwoners) reeds uitgebreid behandeld
bij de interne toetsing van de informacie van 1514.
In 1795woonden in het Noorderkwartier 65.734 personen (tabel
2.14). Het aantal huizen werd vastgesteld op 15.502. Over het
gehele Noorderkwartier was de gemiddelde bewoningsdichtheid
per huis toen dus 4,2 personen. Wanneer wij deze totaalcijfers in
datjaar gaan opsplitsen in de groepen vier steden 82 , Zaanstreek en
overig platteland dan blijkt de bewoningsdichtheid per huis in de
steden het laagst te zijn geweest (3,7), in de Zaanstreek het hoogst
(4,7) enophetoverigplatteland identiekmet hetalsmeest representatief aangewezen cijfer op basis van Struyck (4,2). Dat de bewoningsdichtheid per huis in de Zaanstreek tussen 1742 (Struyck)
en 1795 van ongeveer 5 naar 4,7 personen is gedaald, wekt geen
verwondering gezien de vermindering van het aantal inwoners in
deZaanstreek indetweedehelft van deachttiende eeuw.De afbraak
van huizen hinkt daar achteraan. Verwonderlijk lijkt wel het zo
lage verhoudingscijfer in de steden. Toch is dit maar schijn. In de
dichtgepakte grote steden als Amsterdam en Rotterdam zal de bewoning per huis ongetwijfeld veel hoger zijn geweest. Het bewonen
van eenhuisdoor meerdere gezinnen wasdaar een veelvoorkomend
verschijnsel. In dekwijnende stadjes van Noordholland lag dit heel
anders. Daar zal de eensgezinswoning over het algemeen normaal
zijn geweest. Het verschil tussen het gemiddelde aantal inwoners
per huis en de gemiddelde grootte van de huishouding zal daar
nietabnormaalgrootzijn geweest. Aangeziendegemiddelde grootte
van dehuishouding inlandstadjes, voorzovertot nogtoe bekend 83 ,
altijd klein, kleiner dan op het platteland was, is het betrekkelijk
geringe dichtheidscijfer van de bewoning per huis in deze stadjes
dan ook normaal te noemen.
Wanneer wij op grond van de beschouwingen in voorgaande paragrafen veronderstellen, dat het aantal inwoners van de Zaanstreek omstreeks 1740ongeveer anderhalf maal het aantal van 1622
was; en wanneer wij daarnaast de bevolking van de rest van het
Noorderkwartier rond 1740 op 105% van het aantal van 1795
stellen, dan zou het inwonertal toen tegen of bij de 73.000 hebben
gelegen84. In 1731 beliep het aantal huizen 17.102 (bijlage 4).
Zelfs rekening houdend met de afbraak van huizen tussen 1731
en 1740bedroeg het gemiddeld aantal inwoners per huisrond 1740
4,3 personen. Dit cijfer stemt overeen met de weliswaar veel
exactere, maar ook geografisch beperktere verhoudingscijfers, die
zojuist op basis van de gegevens van Struyck werden berekend.
Ook rond 1740 zullen de hogere Zaanse gemiddelden zijn gecompenseerd door lagere stedelijke, zoals in 1795.
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Het inwonertal van 1622moet vergeleken worden met het aantal
huizen in 1630. Uit dit laatstejaar weten wij echter het aantal gebouwen en niet dat van de woningen. Bij de verponding van 1731
vormden de woningen evenwel 92,6% van de gebouwen. Wanneer
wij deze sleutel ook voor 1630 alsrichtsnoer nemen, dan zouden er
circa 14.675 huizen in het Noorderkwartier hebben gestaan. Dit
aantal moet echter nogverhoogd worden met een teschatten aantal
hofsteden, dat niet in het verpondingsregister als woning werd ingeschreven, omdat zij tezamen met het bijbehorende land als één
geheel werden verpacht. Hoe groot dit aantal was is onbekend.
Voor zover wij uit verspreide gegevens enige indruk hebben gekregen, kwam dit als één geheel verpachten van hofsteden met land
hoofdzakelijk in de droogmakerijen voor. In dit onderhavige geval
wil dat zeggen: de Beemster85. Daarnaast kon dit verschijnsel in
veel beperkter mate worden aangetroffen in de dorpen onder het
Duinkavel 86 . Een schatting blijft moeilijk, maar een ophoging van
het aantal van 14.675huizen tot 15.000huizen lijkt meer reëel dan
tot 15.500 huizen. Ook het aantal inwoners zal in 1630 trouwens
enige procenten groter zijn geweest dan het aantal van 1622.
Zelfs wanneer wij deze groei van de bevolking buiten beschouwing
laten vinden wij rond 1630 bij 15.000 woningen een gemiddelde
dichtheid van 5,32 en bij 15.500 woningen een gemiddelde van
5,15 personen. Het hjkt gerechtvaardigd de gemiddelde bewoning
per huisrond 1630op 5,3of (rekening houdend met een bevolkingstoename) op 5,4 à 5,5 personen testellen. Hoedan ook:er bestond
een zeer groot verschil tussen het gemiddelde aantal personen per
huisin de tweede helft van de achttiende eeuw (4,2tot 4,3) enin de
jaren twintig van de zeventiende eeuw (5,3).
Een nog weer aanzienlijk groter gemiddeld aantal personen per
huis werd in paragraaf 2.2.3 voor het begin van de zestiende eeuw
vastgesteld. Volgens onze analysen van de aantallen communicanten en haardsteden uit de informacie, kwamen wij op een dichtheid
van omstreeks 5,9 personen per huis in het Noorderkwartier in
1514. Dit houdt in dat van het begin van de zestiende eeuw met
een gemiddeld aantal inwoners per huis van 5,9 dit aantal via 5,3
rond 1630 is gedaald naar 4,3 en 4,2 rond het midden en het eind
van de achttiende eeuw. Reeds in paragraaf 3.3 werd de betekenis
van deze verschuiving voor het gebruik van de aantallen huizen
voor demografische doeleinden uiteengezet. Voor ons inzicht in de
mogelijke grootte van de huishouding in de loop van die drie
eeuwen biedt deze kennis echter ook mogelijkheden. Het is duidelijk, dat de gemiddelde omvang van de huishouding nooit groter
geweestzalzijn dan dievanhetgemiddeld aantal personen perhuis.
De grootte van de huishouding kan echter wel veel kleiner zijn ge241

weest dan het gemiddeld aantal bewoners per huis, afhankelijk van
het samen bewonen door meerdere huishoudingen van één woning.
Reeds nu kunnen wij dus zeggen, dat de gemiddelde huishouding
in de zestiende eeuw aanzienlijk groter is geweest dan in de achttiendeeeuwofdathettezamen bewonenvan éénhuisindezestiende
eeuw veel gebruikelijker moet zijn geweest.
4.6. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN HET HUISHOUDEN

Het zijn opnieuw de gegevens, die door Struyck over de Noordhollandse dorpen werden gepubliceerd, welke ons in staat stellen
op basis van zeer grote aantallen een gemiddelde voor de grootte
van de plattelandshuishoudingen te berekenen. Uit het Noorderkwartier geeft hij van 31, uit Westfriesland van 19 dorpen en gehuchten de aantallen van huishoudingen èn van inwoners. Uit
tabel 4.14, waarin deze zijn bijeengebracht blijkt de kleine omvang
van de huishoudingen in Noordholland. De verschillen tussen de
Zaanstreek, overig Noorderkwartier en Westfriesland waren klein
en zijn te verwaarlozen. Duidelijk blijkt, dat de in de vorige paragraaf geconstateerde hogere Zaanse gemiddelden in de bewoning
per huisoverwegend veroorzaakt werden, doordat het bewonen van
één huis door meerdere huishoudingen veelvuldiger voorkwam.
Hetwasnieteenafwijkende groottevan degemiddelde huishouding
die daaraan ten grondslag lag. Buiten de Zaanstreek met een gemiddelde van 3,8 personen per huishouding blijkt op het Noordhollandse platteland het gemiddelde tussen 3,6 en 3.7 te hebben
gelegen. Wanneer wij bedenken, dat het stedelijk gemiddelde doorgaansnogenigetiendenlagerpleegt te liggen87, dan mogen wij concluderen, dat in Noordholland omstreeks 1740de gemiddelde huis-

TABEL 4.14. De gemiddelde grootte van de huishouding op het platteland omstreeks 1742
aantal
personen

aantal
huishoudingen

Zaandorpen (8)
overige dorpen (23)

22.694
7.860

5.936
2.121

totaal Noorderkwartier (31)

30.554

8.057

5.024

1.393

Westfiïese dorpen (19)
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gemiddelde

3,82
3,71

3,61

houding nauwelijks 3,5 personen omvat zal hebben. Om een inzicht te krijgen in de oorzaak van dit lage gemiddelde werden
uit eenaantal archievengegevensverzameld overruim vier en half
duizend huishoudingen, die allen in een of ander opzicht enig licht
konden werpen op het probleem van de omvang en vooral de
structuur van de huishoudingen in het Noorderkwartier tijdens de
17e en 18e eeuw. 88 .
Van 4.089 van deze huishoudingen wasde grootte vast te stellen.
Hun gemiddelde omvang was 3,72. Dit stemt dus volledig overeen
met de uit Struyck berekende grootte. Wanneer wij naar de frekwentieverdeling naar grootte van de huishoudingen kijken (tabel
4.15) dan blijkt de huishouding van drie personen het meest te zijn
voorgekomen, onmiddellijk gevolgd door die van twee en daarna
van vier personen. Meer dan twee derde van alle huishoudingen
had eenomvangvan vier personen ofminder. In die huishoudingen
leefde de helft van de bevolking. Minder dan één op de tien Noordhollanders leefde in een grote huishouding van acht of meer personen.
Door dehuishoudingen te 'ontdoen' van inwonende familieleden,
inwonend personeel en kostgangers blijven de 'gezinnen' over,
waaronder dan vallen: man (resp. weduwnaar), vrouw (resp.
weduwe), kinderen en ongehuwd gebleven hoofd van huishouding.
Het bleek mogelijk van 3.740 huishoudingen op deze wijze de gezinskern tereconstrueren. Ook deze 'gezinnen' werden naar grootte
gegroepeerd (tabel 4.16). Als meest opvallende feiten komen daaruit naar voren:
TABEL 4.15. Verdeling van de huishoudingen

naar grootte

huishoudingen

personen

grootte
huishouding

aantal

/o

aantal

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

427
811
879
698
552
357
197
94
44
19
7
3
1

10,4
19,8
21,5
17,1
13,5
8,7
4,8
2,3
1,1
0,5
0,2
0,1
0,0

427
1.622
2.637
2.792
2.760
2.142
1.379
752
396
190
77
36
13

2,8
10,7
17,3
18,3
18,1
14,1
9,1
4,9
2,6
1,2
0,5
0,2
0,1

4.089

100,0

15.223

100,0

totaal

w
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TABEL 4.16. Verdeling van de

gezinnen' naar grootte
personen

gezinnen
gezinsgrootte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
totaal

aantal

%

aantal

%

709
793
729
566
417
263
148
70
28
11
4
1
1

19,0
21,2
19,5
15,2
11,1
7,0
4,0
1,9
0,7
0,3
0,1
0,0
0,0

709
1.586
2.187
2.264
2.085
1.578
1.036
560
252
110
44
12
13

5,7
12,8
17,6
18,2
16,8
12,7
8,3
4,5
2,0
0,9
0,4
0,1
0,1

3.740

100,0

12.436

100,0

1. het gezin was in doorsnee betrekkelijk klein (3*01personen);
2. bijzonder groot was het aantal huishoudingen van alleenstaanden, al dan niet versterkt met inwonenden (19%);
3. grote gezinnen (6 gezinsleden en meer) vormden slechts 14%
van alle gezinnen;
4. de meeste personen leefden in eengezinsverband vanvier (18%),
drie (18%) ofvijf gezinsleden (17%).
TABEL 4.17. Verdelingvan dekinderschaar naar grootte
aantal
kinderen
0
1
2
3
45
6
7
8
9
10
11
totaal
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kinderen

gezinnen
aantal

aantal

0/

445
709
595
439
269
148
66
19
10
4
1
1

16,4
26,2
22,0
16,2
9,9
5,5
2,4
0,7
0,4
0,1
0,0
0,0

709
1.190
1.317
1.076
740
396
133
80
36
10
11

100,0

5.698

2.706

/o

0/

/o

0\l~) »;

12,4
20,9
23,1
18,9
13,0
6,9
2,3
1,4
0,6
0,2
0,2
100,0

Opvallend is inderdaad het onverwacht lage percentage huishoudingen met een echtpaar aan het hoofd (57%). Van de totale
populatie bleek 31,3%gehuwd te zijn. Vooral het percentage huishoudingen met een alleenstaande vrouw alshoofd was groot (9%).
Weduwen en alleenstaande vrouwen stonden aan het hoofd van
23% van alle huishoudingen. Alle hoofden van huishoudingen tezamen genomen was er een vrouwenoverschot (960 mannen per
1.000vrouwen). Het is bekend, dat het voor een weduwe met kinderen in de oude samenleving dikwijls uitgesloten was te hertrouwen. Het altijd veel grotere aantal weduwen dan weduwnaars is
een bekend verschijnsel. Toch bleken in het Noorderkwartier ook
opvallend veel huishoudingen met een weduwnaar aan het hoofd
te bestaan: in 9% was dit een weduwnaar met kinderen en onder
de alleenstaande mannelijke hoofden van huishouding zonder kinderen (11%) zullen ongetwijfeld de nodige zonder kinderen wonende weduwnaars schuil zijn gegaan. Was in Noordholland voor
mannen de prikkel tot hertrouwen soms minder groot dan wij het
ons in het algemeen voor die samenleving voorstelden?
Tabel 4.17 licht ons in over de grootte van de kinderschaar. In
allegezinnen tezamen (met en zonder kinderen) was het gemiddelde 2,11kinderen. Wanneer dekinderlozegezinnen buiten beschouwing blijven dan was dit 2,52 kinderen. Onder 'gezin' wordt hier
dan verstaan een huishouding met aan het hoofd een echtpaar dan
wel een weduwnaar of weduwe met kind(eren). Ruim 16% blijkt
kinderloostezijn. Gezinnenmet éénkindwarenhet talrijkst (26% ) .
De meeste kinderen leefden als drie (23%), twee (21%) en vier
(19%) broers en zusters samen. In kinderscharen groter dan vier
leefde minder dan een kwart van hen. Naast hetlage gemiddelde
voor de hoofden van huishoudingen (door de vele huishoudingen
met alleen een man of een vrouw aan het hoofd) is de kleine gemiddelde kinderschaar een tweede oorzaak voor de kleine omvang
van de huishoudingen in Noordholland. Van nog meer belang
daarvoor wasechter degeringe mate,waarin inwonende verwanten
in de huishoudingen aanwezig waren. In slechts 3,6% van alle
huishoudingen waren zij te vinden. In de 3.198 huishoudingen,
die op dit aspect konden worden doorgelicht, leefden 11.905 personen. Slechts 148van hen waren inwonende verwanten (1,2%).
Van wat grotere kwantitatieve betekenis was het inwonend personeel.In 17,6%vandehuishoudingen wasditaanwezig.Hetvormde 5,9% van de totale bevolking. De sex ratio was zeer ongelijk:
tegen 609 meiden werden 109knechten gevonden. Het in vergelijking met andere streken toch ook weer kleine aantal inwonende
personeelsleden èndesexratiodaarvan hebben eengemeenschappelijkeoorzaak.Elders,d.w.z.inakkerbouwgebieden, waren knechten
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TABEL 4.18. De omvang en samenstelling van het personeelsbestand per huishouding
o/
samenstelling
omvang
aantal
/o _
huishoudingen
huishoudingen
1

1 knecht
1 meid

2

2 knechten
1 knecht, 1 meid
2 meiden

3

4+
totaal

34
432
16
20
52

75% ) 8 0 > 9
15,3

3 knechten
2 knechten, 1meid
1 knecht, 2 meiden
3 meiden

3
2
3
7

4 en meer

7

1,2

576

100,0

2,6

nodigvoor hetveldwerk envoor het dorsen.In Noordholland werd
hetveldwerk (in de eersteplaats de zorgvoor het vee) door de boer
zelf gedaan en werden de pieken van maaien en hooien door het
aantrekken van seizoenarbeiders opgevangen (paragraaf 4.3). De
personeelsbehoefte vond zijn oorzaak overwegend in arbeid van
huishoudelijke aard en in de kaasmakerij, en was dus een behoefte
aanvrouwelijke arbeidskracht. Het meestgebruikelijk bij inwonend
personeel was dan ook de aanwezigheid van één of twee meiden
(tabel 4.18). Uitwonend personeel was echter een veel normaler
verschijnsel in Noordholland dan inwonend (zie ook paragraaf 5.1
en 5.4 overdeomvangvan degroep (losse) arbeidersin de beroepsstructuur). Dit was elders niet het geval. In Overijssel en op de
Veluwe vormde het inwonend personeel 12 tot 14%van de totale
bevolking. Over het algemeen waren dit personen tussen de vijftien
endertigjaar. InNoordholland blevendezealsuitwonend personeel
doorgaans in de ouderlijke woning. Voor een vergelijking van de
kinderrijkdom ishetdanookjuister kinderen eninwonend personeel
tezamen te nemen. Het percentage kinderen in de bevolking blijkt
dan in Noordholland verhoudingsgewijs laag te zijn geweest.
Lager dan bv. in Overijssel, de Veluwe en ook in Engeland het
geval was.Dit kan reeds blijken uit een vergelijking van de gemiddelde grootte van de huishouding 89 . Dit verschil werd niet alleen
veroorzaakt door het grotere aantal inwonende verwanten. Kinderen en inwonend personeel vormden in Engeland 56,6% van de
populatie; in het Noorderkwartier 52,2%. Dit is voor de demografische stituatie een niet onbelangrijk verschil.
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Dit verschil wordt waarschijnlijk wel iets kleiner door de grotere
aanwezigheid in Noordholland van kostgangers. Zij waren in
ruim 10% van de huishoudingen aanwezig en vormden 3,7%
van de bevolking. Ongeveer één derde van hen stond als kind te
boek. Het percentage kinderen in de bevolking moet dus wel met
circa 1,3% worden opgehoogd. Ook dan blijft er een verschil van
ruim 3% met de Engelse situatie.
Met het oogmerk een zo groot mogelijk aantal gegevens in het
onderzoek te betrekken, zijn de voorgaande analysen van de huishouding in het Noorderkwartier op een telkensper aspect wisselend
aantal huishoudingen gebaseerd. Daarnaast bestaat er echter de
behoefte deze deelaspecten van de huishouding en het gezin te
integreren, om tot één overzichtelijk beeld van de opbouw van de
gemiddelde huishouding in het Noorderkwartier te kunnen komen.
Daartoe zijn de gegevens bijeengebracht van al dié huishoudingen,
waarvan de samenstelling zó nauwkeurig te achterhalen was, dat
een groot aantal structuuronderdelen in alle gevallen kon worden

TABEL 4.19. Samenstellingvan degemiddelde huishouding
'aantal
personen

0/

/o

gemiddeld p.
huishouding

gezinsleden
verwanten
personeel
kostgangers

(totaal; ] V= 2.367)
7.845
88,72
117
1,32
578
6,54
302
3,42

3,314
0,049
0,244
0,128

huishouding

8.842

100,00

3,736

gezinsleden
verwanten
personeel
kostgangers

(vermogenden; N =
2.409
42
446
198

774)
77,84
1,36
14,41
6,40

3,112
0,054
0,576
0,256

huishouding

3.095

100,00

3,999

gezinsleden
verwanten
personeel
kostgangers

(bedeelden; N
642
3
1
16

163)
96,98
0,45
0,15
2,42

3,939
0,018
0,006
0,098

100,00

4,061

huishouding

662
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onderzocht. Vanzelfsprekend werd daardoor het aantal in het
onderzoek betrokken huishoudingen wat kleiner dan in de voorgaande analyses (2.367). Omdat op enkele lijsten alleen taxabele
personen (zgn. 'kapitalisten') stonden ingeschreven en op andere
lijsten deze kwalificatie soms in de marge erbij geschreven was,
konookeensubgroepvan vermogende huishoudingen samengesteld
en geanalyseerd worden (774). Tenslotte wordt op enkele lijsten
ook nog melding gemaakt van 'gealimenteerden'. Door deze bij
elkaar te nemen kon nog een subgroepje 'onvermogende huishoudingen' worden ontleed (163). Vooral van deze laatste categorie
is het absolute aantal zo klein, dat de waarde van de uitkomsten
als zeer voorlopig beschouwd moet worden. Enkele aanwijzingen
kunnen er echter toch wel aan ontleend worden.
De tabellen 4.19 t/m 4.21 geven een overzicht van deze bewerkingen. Zij brengen een aantal opvallende verschillen tussen de
onderscheiden groepen aan het licht. Allereerst blijken de uitkomsten van de 2.367 alles omvattende huishoudingen meestal
tot in onderdelen nauwkeurig tot zeer nauwkeurig overeen te komen met de uitkomsten welke in de voorgaande analyses werden
verkregen, waarbij telkens per onderwerp naar maximumaantallen
werd gestreefd. De uitkomsten van de analyse op dit beperktere
aantal hebben een identieke gelding. Duidelijk blijkt in tabel 4.19,
laatste kolom, hoe de doorsnee huishouding in het Noorderkwartier
was samengesteld met een totale omvang van 3,74 personen. De
huishouding van zowel de 'vermogende' als de 'gealimenteerde'
was gemiddeld iets groter en bevatte nagenoeg precies vier personen. De samenstelling was echter totaal verschillend. In de gealimenteerde gezinnen vielen gezin en huishouding nagenoeg samen.
In slechts een enkel geval was daar in de huishouding een nietgezinslid opgenomen. Vergeleken met de overige uitkomsten was
het gemiddelde aantal gezinsleden erg groot. Kennelijk hadden de
gealimenteerde gezinnen betrekklijk veel kinderen. Het aantal

TABEL 4.20. Hoofden van huishoudingin procenten

echtpaar
weduwnaar
weduwe
mnl. alleenstaande
vr. alleenstaande
weesgezin
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totaal
N = 2.367

vermogenden
N = 774

bedeelden
N = 163

56,6
9,0
13,3
11,7
8,3
1,0

55,2
8,1
14,5
12,4
9,4
0,4

46,0
9,8
31,3
3,1
9,2
0,6

TABEL 4.21. Kinderen

kinderen in % van
bevolking
% huishoudingen met
kinderen
gem. aantal kinderen in
huishoudingen met
kinderen

totaal
N = 2.367

vermogenden
N = 774

bedeelden
N = 163

47,0

39,2

59,7

67,4

57,9

83,4

2,61

2,48

2,90

gezinsleden in de vermogende huishoudingen was daarentegen
juist gering, nauwelijks drie. Deze huishoudingen bestonden voor
bijna een kwart uit niet-gezinsleden. Niet de verwanten, maar het
personeel en kostgangers maakten hier een belangrijk deel van de
huishouding uit. Als reden voor de relatief kleine gezinsomvang
van de vermogenden zal vermoedelijk een afwijkende leeftijdsopbouw van de vermogende gezinshoofden als voornaamste oorzaak
zijn aan te voeren. Zij zullen gemiddeld wat ouder zijn geweest,
zodat onder hen meer gezinnen vermoed kunnen worden, die door
hetvertrekvankinderen reedsindeperiodevanontbindingverkeerden. Leerzaam is het vooral te constateren, hoe achter nagenoeg
identieke gemiddelde grootten van huishouding bij 'kapitalisten'
en 'gealimenteerden' totaal verschillende samenstellingen schuilgaan.
Uit tabel 4.20 iste zien hoe de samenstelling van de hoofden van
huishouding bij de totale groep en bij de vermogenden elkaar naar
burgerlijke staat weinig ontliep. Heel anders lag dit evenwel bij de
bedeelde huishoudingen. Tegenover veel lagere percentages dan
gebruikelijk van huishoudingen met een echtpaar ofeen mannelijke
alleenstaande aan het hoofd, staat daar een meer dan tweemaal zo
hoog percentage van bedeelde huishoudingen bestaande uit een
weduwe met kinderen. Bij de toewijzing van ondersteuning genoten dezegezinnen eenhogeprioriteit. Het kindertal speelde daarbij vermoedelijk ook een rol. Tabel 4.21 maakt duidelijk, dat wat
kinderrijkdom betreft de gealimenteerde huishoudingen in alle
opzichten boven het normale niveau uitstaken, terwijl de vermogenden daar juist onder bleven.
Helaas bieden de bronnen, die deze analysen mogelijk maakten,
te kleine aantallen huishoudingen en vooral zovele complicaties
bij de interpretatie, dat een onderverdeling in de tijd niet verantwoord is. Het aldus geschetste beeld geeft een totaalindruk overde
17e en 18e eeuw tezamen. Desondanks treft het wel dat de oudste
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bronnen (uit 1622) de hoogste gemiddelden laten zien en de latere
(rond 1675 en 1748) bepaald lagere. Indien het aantal bronnen in
detoekomst misschiennogmet Zuidhollandseopgaven vermeerderd
kan worden, zou een onderverdeling in de tijd mogelijk kunnen
worden. Toch geeft de aan het eind van de vorige paragraaf geconstateerde veel grotere dichtheid van de gemiddelde bewoning
per huis, speciaal in de 16emaar toch ook nog in het begin van de
17e eeuw, reeds nu reden om met het bestaan van een gemiddeld
veelgroterehuishouding inde 16eeeuw ernstigrekeningte houden.
Ook elders is in dit opzicht tussen de 16e en de 18e eeuw een zeer
groot verschil vastgesteld. In zes Veluwse dorpen tezamen moet de
gemiddelde grootte van huishouding in 1526 vijf en half tot zes
personen hebben bedragen. De gemiddelde grootte van de boerenhuishoudingen was zelfs 6,8 personen. Twee eeuwen later was dit
gedaald tot 4,1 en 4,6. Dat wil zeggen anderhalf tot twee personen
minder. Drie dorpen in de Langstraat gaven in 1599 tezamen een
gemiddelde grootte van 5,3 personen tezien. Ook in de Meierij van
's-Hertogenbosch was hetgemiddeld aantal inwoners per huis in de
16e eeuw zeer hoog; hoger dan later 90 . Misschien hebben wij dus
met een veel algemener verschijnsel te maken.
Zouden wij ervan uitgaan, dat niet een gemiddeld grotere omvang van de huishouding het bijzonder hoge gemiddelde aantal
personen per huis in 1514heeft veroorzaakt, dan moet dit door het
veelvuldig samen bewonen door meerdere huishoudingen van één
huis verklaard worden. Bij een gelijke gemiddelde grootte van de
huishouding in 1514als omstreeks 1740 zouden dan zelfs op iedere
100huizen ruim 150huishoudingen aanwezig geweest moeten zijn.
Het komt mij twijfelachtiger voor dit laatste te veronderstellen dan
het bestaan van veel grotere huishoudingen. De huizen waren in
het algemeen in de 16e eeuw veel kleiner, armelijker, van minder
vertrekken voorzien91 en dus ongeschikter voor samen bewoning
dan later. Men krijgt die indruk ook niet bij het doornemen van
de zestiende-eeuwse huizenkohieren. Natuurlijk, er werd inwoning
of samenbewoning geconstateerd en uitdrukkelijk vermeld, vooral
in de steden ('huis met twee woninge', 'twee wooninge voor en
after', 'met afterhuis', 'huis met die earner', 'huis voor en after',
'huis met afterwooning', tweede derde part en een derde part).
In 1561 werden in het kohier van Edam 42 verhuurde 'earners'
apart vermeld en in 1569 weer eens 31 stuks. Maar dat was in de
stad, en ook daar eerder uitzondering dan regel. Het kwam later
zekernietmindervoor.Ophetplatteland lag dit in ieder geval niet
zo.In 1579heethetvan dedorpenindeZeevang:'Diehuysen staendeindiedorpen onder Edamgelegensijnint getal twehondert ende
acht ende tsestich ende sinen altesamen lege houten oude huisges
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met stroo gedekt ende ... werden altesamen biden eigenaers bewoont'.
Vooral aan deze laatste mededeling zou ik gewicht willen toekennen. Huurhuizen waren in de 16e eeuw nog een vrij ongewoon
verschijnsel. Men leefde vrijwel uitsluitend in eigen woningen.
De betrekkelijke eenvoud van deze nog nagenoeg geheel houten
woningen bevorderde dit. Bij het aanleggen van het kohier van
1569 waren in Oosthuizen slechts 9 huurhuizen, in Oostzanen 5
huurhuizen, in Wormer-Jisp 22, in Wijk aan Duin 7 (samen met
land verhuurd), in Castricum 4 (samen met land verhuurd), in
Krommenie 25, in Assendelft 7 (zonder land) en 3 (met land), in
Limmen 3 (met land), in Heiloo 6 (zonder land) en 14 (met land),
in Landsmeer 12. Op het eiland Marken waren geen huurhuizen,
evenals in de Zeevang. In de andere dorpen wordt erover gezwegen. Waarschijnlijk waren ze er niet. Dit overwegend bewonen van
een eigen huislijkt om twee redenen in strijd met het ideevan veelvuldig samenwonen van huishoudingen onder één dak. Het was
allereerst kennelijk gebruikelijk en ook mogelijk voor een eigen
woning te zorgen, in eigendom.Vervolgens ishet verhuren van een
gedeelte van een in eigendom bewoonde woning veel minder gebruikelijk dan het in delen verhuren van niet door de eigenaar bewoonde huizen. Persoonlijke en sociale overwegingen spelen daarbij een rol. In de 16e eeuw zullen deze ook gegolden hebben. In
1731 werd in Oostzaandam van de huurhuizen ruim 4 5 % bij
gedeelten bewoond, maar van de door de eigenaar bewoonde huizen slechts 22% 9 2 . Alle beschikbare feiten en overwegingen beziende mogen wij besluiten dat er ernstig rekening moet worden
gehouden met de mogelijkheid, dat in de 16e eeuw de gemiddelde
grootte van huishouding veel hoger heeft gelegen dan in latere
perioden.Voor het Noorderkwartier lijkt in de 16eeeuween gemiddelde grootte van huishouding van 5,0 tot 5,5 personen dan zeer
waarschijnlijk te zijn geweest.
De kleine gemiddelde omvang van de huishoudingen in Noordholland in de loop van de 17e en 18e eeuw dient allereerst te worden verklaard uit de structuur ervan. Dit is duidelijk door de vergelijking met andere streken. Het ontbreken van grote aantallen
inwonend personeel en inwonende verwanten is het grote verschil
tussen de Noordhollandse huishouding en bv. die in Overijssel,
de Veluwe en Engeland. Dit structuurverschil werkt in de gemiddelde grootte allereerst door middels de veel gebruikelijker gewoonte in Noordholland om als alleenstaande een eigen huishouding te voeren dan in Engeland kon worden geconstateerd. Dit
verschijnsel werkt statistisch dubbel: doordat verwanten minder in
bestaande huishoudingen aanwezig zijn, verlagen zij de gemiddelde
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grootte; doordat zij een eigen huishoudinkje opzetten verlagen zij
het gemiddelde nog meer. Maar bij het inwonend personeel liggen de gevolgen van hun aan- of afwezigheid anders. Over de gehelepopulatie bezien maakt het voor degemiddelde grootte van de
huishoudingen nietsuitofpersoneelinhet huishoudenvandeouders
bleef wonen of in dezelfde streek in het huis van de werkgever introk. Van veel meer belang lijkt weer het percentage weduwnaars
en weduwen onder de hoofden van huishoudingen. Evenals de
huishoudingen van ongehuwd gebleven alleenstaanden brengen zij
het gemiddelde omlaag. Wanneer velen van hen zich daardoor
bovendien aan de reproductie onttrekken dragen zij bij tot een
verlaging van het gemiddelde kindertal. Wanneer dan ook nog bij
de huishoudingen van echtparen het kindertal betrekkelijk laag is
door lage reproductie en/of hoge kindersterfte, dan komt er een
situatie zoals die inNoordholland tenminstein de 18e eeuw lijkt te
hebben bestaan.
Een eventueel groter gemiddelde huishouding in de 16e eeuw
zou dan ook voornamelijk verklaard moeten worden door a. een
grotere gemiddelde kinderschaar; b. een lager percentage blijvend
ongehuwden en weduwen en weduwnaars; c. een grotere aanwezigheid van inwonende verwanten; d. het inwonen in de huishouding van gehuwd personeel met kinderen. Voor de redenen a.
en b. lijken goede gronden aanwezig te zijn gezien de snelle bevolkingsgroei van de 16e eeuw. Daarbij kan dan nog geheel in het
midden blijven op welke wijze diegroei zichheeft voltrokken. Door
een hoger geboortecijfer? Door een geringere sterfte? Door een veel
jongere huwelijksleeftijd? Door een veel groter vruchtbaarheidscijfer? Eén of meerdere van deze factoren moet(en) toch gewerkt
hebben; anders was de bevolkingsgroei niet mogelijk geweest.
Niet waarschijnlijk lijkt de hypothese onder d. Althans niet in
Noordholland. Zoals in paragraaf 5.10 zal blijken, waren visserij
en scheepvaart de primaire bestaansbronnen voor het grootste deel
van de inwoners. Dit maakt een kwantitatieve betekenis van het
personeel bij voorbaat onwaarschijnlijk. Zoveel te minder van
personeels-echtparen, eventueel met kinderen. De gedachte aan het
inwonen van verwanten lijkt van meer betekenis. Daarbij gaat de
gedachte echter nietnaar een agrarisch-ambachtelijkvoortplantingspatroon, zoals dit bij ons door Hofstee is geformuleerd93. Het uitgangspunt van deze theorie is, dat men eerst trouwde, wanneer de
economische grondslag voor het huwelijk aanwezig was. In vele
gevallen betekende dit overname van het bedrijf van de vader door
de zoon. Lukte het niet alle zoons (en dochters) een dergelijke
bestaanszekerheid te verwerven dan bleef men ongetrouwd in de
ouderlijke (later broederlijke) woning, waarin op deze wijze a.h.w.
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vanzelf een uitgebreide familiehuishouding ontstond, en waarin
ouders en kinderen, broers, zusters, ooms en tantes van het gezinshoofd konden worden aangetroffen. Een uitgebreide familiehuishouding op deze wijze ontstaan past echter niet in de beroepsstructuur van het zestiende-eeuwse Noordholland, waarin (arme)
vissers en zeelui domineerden. Het agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon is gericht op een beperking van het kindertal
zonder tot geboortebeperkende maatregelen binnen het huwelijk
genoodzaakt te worden. Een dergelijk systeem zou slecht passen bij
de stormachtige bevolkingsgroei van de zestiende eeuw.
Er is echter wel een andere theorie mogelijk, die het tegendeel
van het agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon is, en toch
tot het bestaan van uitgebreide familiehuishoudingen voert. Dit
ishet geval wanneer de kinderenjuist zeerjong huwen - eventueel
nog voordat de economische grondslag voor het huwelijk volledig
is bereikt - en gehuwd methuneerstenakomelingen nog enige tijd
in de ouderlijke woning verblijven. In de Noordhollandse samenleving leidde dit niet tot overvol bewoonde huizen, althans niet het
grootste gedeeltevanhetjaar, omdat dan alle of een belangrijk deel
van de mannelijke leden van de huishouding op zee verbleven. In
die periode kon de inwoning van (een) jonge schoondochter(s) in
een aantal gevallen zelfs aantrekkelijk zijn. Een veel belangrijker
argument acht ik het echter, dat een dergelijke situatie zou passen
in het huwelijkspatroon, dat volgens de theorie van Hajnal in de
16e eeuw in Westeuropa nog het meest gebruikelijk zou zijn geweest94.
Volgens deze theorie onderscheidt het huidige Europese huwelijkspatroon zich op twee punten fundamenteel van dat, wat (tot
voor kort) elders in de wereld overal gebruikelijk is, nl. 1. een late
huwelijksleeftijd, en 2. een hoog percentage blijvend ongehuwden.
Voor zover daarover door Hajnal materiaal bijeengebracht kon
wordenbestonddezeafwijking vanhet'algemeenmenselijk patroon'
ook in Westeuropa nog niet in de oudheid, noch in de middeleeuwen. Zij moet gegroeid zijn in de loop van de 16e en begin 17e
eeuw vermoedelijk eerst in de sociaal hogere milieus, van waaruit
het zich langzamerhand over de andere bevolkingslagen verbreid
zouhebben. Een huwelijksleeftijd van 17jaar wasin het oude,resp.
niet-europese huwelijkspatroon zeer normaal. Het laat zich in het
licht van een dergelijk huwelijkspatroon zeer goed indenken, dat
het ook in Noordholland omstreeks 1514 heel gewoon was dat een
jonge man, dievanaf zijn twaalfde tot veertiendejaar dikwijls naar
zee ging, zich vôôr zijn twintigste levensjaar een bruid aanschafte.
Hij was dan echter nog niet in staat een eigen woning te bekostigen
(dat was kennelijk gebruikelijk, zie hiervoor), echter ook nog niet
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in de noodzaak daartoe, omdat de bruid in zijn ouderlijke woning
introk, waar het moment afgewacht kon worden om enige jaren
later wel een eigen behuizing te betrekken, daarbij in de ouderlijke
woning weer ruimte makend voor jongere broers, die dit patroon
herhaalden. Wij verkeren daarbij dan wel in een heel andere
wereld dan die wij uit de 18e eeuw kennen. Er zal nog heel wat
onderzoek nodig zijn vôôr wij over feiten beschikken, die de houdbaarheid van een dergelijke theorie voor Noordholland kunnen
aantonen ofverwerpen. Zolang het zover nog niet is, lijkt het juist
om voor deze mogelijkheid, die de abnormaal grote huishoudingen
kan verklaren, open te staan.
4.7. RECAPITULATIE

Welke demografische mechanismen zijn aan het werk geweest
eerst bij de demografische expansie vóór 1650 en vervolgens bij de
demografische contractie in de daarop volgende eeuw? Zoals in de
aanhef van dit hoofdstuk reeds werd gesteld, zijn onze gegevens
vaak te gebrekkig, zo zij al niet geheel ontbreken, om daarop een
bevredigend antwoord tekunnen geven.Toch konden verschillende
feiten worden vastgesteld, die wel aanwijzingen bevatten voor het
krijgen van enig inzicht in deze vraagstelling.
Het Noorderkwartier verdubbelde ruimschoots in inwonertal tussen 1514 en 1622 (van ca. 36.000 naar bijna 80.000 inwoners).
De groei hield daarna nog tot ongeveer 1650 aan. De ontwikkeling
in Westfriesland was identiek. Deze groei ging bovendien gepaard
met een omvangrijke emigratie. Deze richtte zich in ieder geval op
Amsterdam, maar vermoedelijk zal ook Haarlem in die periode wel
de nodige emigranten van over het IJ hebben aangetrokken.
Voor Amsterdam wasNoordholland in iedergeval het belangrijkste
rekruteringsgebied binnen Nederland voor nieuwe inwoners. Hoe
moeilijk iedere schatting ook is, het lijkt wel zeker dat de stad in
de 16e en eerste decennia van de 17e eeuw ten minste twintig duizend immigranten uit de rest van de tegenwoordige provincie heeft
binnengekregen. Het kunnen er echter aanzienlijk meer zijn geweest. Het leeuwendeel van hen kwam van benoorden het IJ en
speciaal uit het Noorderkwartier. Behalve het toenemen van het
eigen inwonertal heeft Holland benoorden het IJ dus ook nog vele
duizenden zien wegtrekken. Tussen 1514 en 1622 moet het totaal
van accres plus emigratie voor dit gebied wel op 125.000 à 150.000
personen worden geraamd.
Geboorte-overschot en/of immigratie moeten dit hebben opgeleverd. Het is echter gewoonweg niet aan te nemen, dat dit door
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immigratie alléén bereikt had kunnen worden. Vanwaar had zo'n
grote immigratie moeten komen? Zeker niet uit Holland bezuiden
het IJ, dat zelf een even sterke groei van het inwonertal meemaakte. Het ligt meer in de lijn om te veronderstellen, dat Noordholland door de zuigkracht van de dichtbijgelegen en snel groeiende
bevolkingscentra van Amsterdam en Haarlem eerder een expulsiegebied met eenvertrekoverschot dan eengebied met een vestigingsoverschot is geweest. Hoe dan ook, immigratie alleen kan de bevolkingsgroei zeker niet verklaren. Wij moeten derhalve veronderstellen, dat de 16e en eerste helft van de 17e eeuw grote geboorteoverschotten te zien hebben gegeven. Hoe deze precies tot stand
zijn gekomen, isuit de beschikbare gegevens niet op te maken. Het
hogegemiddeldevan dehuishoudens-engezinsgrootte, diewij voor
dezestiende eeuwvaststelden, past echter zeergoedindit beeld van
een sterke natuurlijke bevolkingsgroei. Het geboortecijfer is waarschijnlijk relatief hoog geweest. Het gemiddeld aantal in het huishouden verblijvende kinderen is dan groot. Toch moet ook de
sterfte vermoedelijk gemiddeld op een niveau gelegen hebben dat
aanzienlijk lager wasdan wat op het eind van de zeventiende en in
de achttiende eeuw werd gevonden. Zoja, dan moet dit verschil
in de eerste plaats gezocht worden bij een lagere sterfte in dejeugdige leeftijdsgroep. Een belangrijk verschil met de contractie-fase
kan ook nog veroorzaakt zijn door een laag percentage ongehuwde
volwassenen en door een lage gemiddelde huwelijksleeftijd, waardoor een groter gedeelte van de bevolking gedurende langere tijd
aan het reproduktie-proces zou hebben deelgenomen.
In de loop van de zeventiende eeuw zijn de gemiddelde grootten
van huishouden en gezin in ieder geval drastisch gedaald.Deze
bereikten toen waarden, die zowel voor de Nederlandse als de
Europese verhoudingen van die tijd vermoedelijk uniek waren.
Deze gezinssituatie liet zich betrekkelijk goed kwantitatief analyseren. Allereerst bleek het huishouden toen in sterke mate een gezinshuishouden tezijn. Inwonendeverwanten, personeel en anderen
waren van ondergeschikte betekenis. Binnen het gezin was het gemiddelde aantal kinderen niet groot. Ook waren er relatief veel
gezinnen, waar geen echtpaar, maar een weduwnaar of weduwe
aan het hoofd stond. Deze faktoren werkten reeds sterk verlagend
op de gemiddelde grootte van het huishouden. Zeer opvallend was
echter vooral het grote aantal huishoudingen van alleenstaande
hoofden van huishouding zonder kinderen. Het percentage gehuwde hoofden van huishouding was relatief laag.
Het behoeft geen betoog, dat dezegezinsstructuur bijzonder goed
past bij de contractie van de bevolking, die speciaal tussen 1650
en 1750 in Noordholland plaatsgreep. Het inwonertal benoorden
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het IJ liep in die periode zeker met 80.000 personen terug (tabel
3.13). Hoe dubieus de kwaliteit van onze inlichtingen over de migratie ook mag zijn, toch staat het nu wel vast dat deze bevolkingsteruggang niet door een langdurige grote emigratie verklaard
mag worden. Wanneer wij ervan uitgaan, dat de trek naar Amsterdam indicatief is voor de fluctuaties in de totale emigratie, blijkt
juist, dat na het midden van de zeventiende eeuw het vertrek uit
het gebied benoorden het IJ (de Zaanstreek uitgezonderd) sterk
is teruggelopen. De laagste waarden bereikte de emigratie in de
eerstehelft van de achttiende eeuw, d.w.z.juist in dieperiode waarin het inwonertal volgens de ons ter beschikking staande bronnen
het sterkst dalende was. In die periode raakte Noordholland zijn
funktie van belangrijkste Nederlandse rekruteringsgebied voor
nieuwe inwoners van Amsterdam kwijt. De vestiging van Noordhollanders in Amsterdam was zowelabsoluut alsrelatief gedurende
degehele achttiende eeuwvan geringe betekenis.Het isdaarom wel
zeker, dat er een positieve correlatie heeft bestaan tussen de toe- en
afname van het inwonertal in Noordholland en de omvang van de
emigratie uit dit gebied. Deze correlatie viel zelfs binnen Noordholland tussen enerzijds de Zaanstreek en anderzijds het overige
gedeelte te bespeuren: niet alleen verliep de bevolkingstoename
langs de Zaan anders dan in de rest van het gebied, ook in de trek
naar Amsterdam bestond dit verschil blijkbaar. Toen in de tweede
helft van de achttiende eeuw de demografische verhoudingen over
het algemeen weer wat gunstiger werden dan in de voorafgaande
eeuw, nam de trek naar Amsterdam ook weer enigszins toe. In de
Zaanstreek waar de ontwikkeling omgekeerd ging, was dit blijkbaar ook met de trek naar Amsterdam het geval.
Ook al ligt het voor de hand een vertrekoverschot in de periode
1650-1750 te veronderstellen, dan zal deze toch niet van zo'n betekenis zijn geweest, dat de bevolkingsdaling met zo'n 80.000 personen daardoor alleen te verklaren zou zijn. De gegevens over de
sterfte en de verhouding sterfte-geboorte, die vanaf de tweede helft
van de zeventiende eeuw voortdurend talrijker werden, wijzen op
de bijzondere betekenis van de sterfte. Niet dat de katastrofale
bevolkingsvermindering door enkele spectaculaire crises tot stand
zou zijn gebracht. Oorlog, hongersnood of dramatische sterften
van epidemische aard hebben hier niet - zoals elders in Europa in
dergelijke gevallen wel normaal was - de demografische situatie
verstoord. Er zijn echter wel aanwijzingen verkregen over het voorkomen van hogetot zeer hogesterfteniveaus gedurende langeperioden. Vooral in de eerste dertigjaren van de achttiende eeuw nam
de sterfte voortdurend toe. Het liep tenslotte op een niveau uit, dat
over het decennium 1725-1734 op 50 à 55°/ 00 werd getaxeerd. De
256

gegevens wezen vooral op een zeer grote zuigelingen- en kindersterfte. De cijfers van geboorte en sterfteleeftijd te Broek in Waterland, waar Struyck over beschikt heeft, laten de extreem lage
gemiddelde levensverwachting bij geboorte van 23jaar zien. In de
steden was sprake van een aanzienlijk vrijwel permanent sterfteoverschot. Door de aard van de gegevens is dit voor het platteland
moeilijk te achterhalen. Maar in Assendelft, waar dit vanaf 1730
wel mogelijk was, bestond op lange termijn slechts een précair
evenwicht. De gegevens van dopen (gereformeerden) en begraven
(totaal) uit Broek in Waterland (grafiek 3.7) wijzen, hoewel iets
minder volledig, ook in dierichting. De periode 1700-1730wasook
daar echter bepaald nog ongunstiger. Tenslotte konden wij in dit
verband nog vaststellen, dat het gemiddeld aantal dopen (d.i. geboorten) per huwelijk erglaag wasenbeslistonvoldoende om bij de
hoge sterfte het inwonertal te kunnen handhaven. Dit stemde dan
weer overeen met het kleine gemiddelde aantal kinderen, dat in de
huishoudingen werd gevonden. Wanneer dan ook nog bleek, dat
er relatief veel ongehuwde volwassenen waren, dan wijzen alle
inlichtingen waarover wijdebeschikking hebben opeen ongunstige
verhouding tussen geboorte en sterfte door het voorkomen van hoge
tot periodiek zeer hoge sterfteniveau's bij het bestaan van hoogstens
normaal tenoemen totvermoedelijk zelfsbetrekkelijk lagegeboorteniveau's. Naast een vertrekoverschot, dat zeker in het licht van de
ontwikkeling van de economische situatie als normaal beschouwd
mag worden, biedt kennelijk vooral een aanhoudend sterfteoverschot de verklaring voor de chronisch aanhoudende daling van
het inwonertal in Noordholland tussen 1650 en 1750. Na 1750 was
de situatie weer meer in evenwicht.
In de volgende hoofdstukken zal nu vervolgens een poging worden gedaan de veranderingen in de economische struktuur, die bij
deze demografische ontwikkelingen passen op te sporen en zoveel
mogelijk de verbanden tussen het economische en het demografischeproces te leggen. Verschuivingen in de omvang en de betekenisvan de verschillende sectoren en bedrijfstakken moeten zo goed
mogelijk worden achterhaald. In verband met de verklaring van de
demografische ontwikkeling zal daarbij vooral het probleem van de
werkgelegenheid, van het aantal arbeidsplaatsen steeds op de achtergrond het Leitmotivvoorhetonderzoek zijn. Om te achterhalen
wat voor dewerkgelegenheid debelangrijkste bedrijfstakken waren,
wordt van tweevastepuntenuitgegaan:aanhet eind van de onderzoeksperiode de beroepsstruktuur in 1811 (par. 5.2 t/m 5.6) en
de beschrijving van de economische activiteiten rond 1500 zoals
die uit de enqueste van 1494en de informacie van 1514naar voren
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komt (par. 5.10). De tussenliggende verschuivingen in de zwaartepunten van de economische activiteiten zullen zoveel mogelijk
achterhaald moeten worden aan de hand van 1. lokale beroepsstatistieken en opgaven van bedrijfsstatistieke aard (par. 5.7 t/m
5.9) en 2. onderzoekingen van de historische ontwikkeling in de
belangrijkste bedrijfstakken (hoofdstuk 6 en 7). Al zullen daarbij
zijwegen moeten worden ingeslagen, toch zal de kwantitatieve weging van het belang van die bedrijfstakken voor de totale economischesituatie enspeciaalvoordewerkgelegenheid daarbij centraal
staan.
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