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I.

INLEIDING

Naarmate het Christendom doordrong in de wereld en besmet
raakte door de ideeën en de praktijk van die wereld, ontstond bij
een deel van haar aanhangers de behoefte aan zuiverheid van leer
en leven. H u n kritiek op de synthese van Christendom en maatschappij, de institutionalisering van de kerk en het gedrag van haar
leden leidde in uiterste vorm tot de oppositiebewegingen van de
middeleeuwse samenleving, nl.: de vele ketterijen met hun pogingen om het compromis tussen leer en leven te elimineren en de
kloosters, wier leden trachtten buiten de invloed van de wereld een
leven in te richten naar de idealen. Het behoeft uiteraard geen betoog, dat bij beide bewegingen op den duur telkens weer spanning
ontstond tussen praktijk en idealen.
Zeker was dit het geval bij de kloosters in West-Europa, die sinds
h u n eerste stichting in de 4e eeuw, minder gericht waren op een
zuiver contemplatief leven, zoals dat nagestreefd werd in het Oosten. De westerse inzichten omtrent het doel van het leven van de
kloosterling komen het beste tot uitdrukking in de zogenaamde 'Regula magistri', zoals die door Benedictus van Nursia werd opgesteld. De strijd over de vraag ofdeze regel inderdaad van Benedictus
afkomstig is, doet hier niet ter zake 1 . Belangrijker voor ons onderzoek is het feit, dat naast de nadruk op een aantal levensidealen,
zoals 'stabilitas loei', 'conversatio morum' (waaronder kuisheid en
het afzien van persoonlijk bezit) en 'oboedientia', aan de arbeid in
deze regel een belangrijke plaats wordt ingeruimd. Aangezien deze
regel vooral door toedoen van paus Gregorius I en vervolgens door
de Angelsaksische hervormers ingang heeft gevonden en daardoor
de reeds bestaande regels heeft verdrongen, moeten we hierin dus de
oorsprong van de spanning zoeken, die blijkt uit het grote aantal
kloosterhervormingen in de loop van de Middeleeuwen. Het divergeren van het oorspronkelijke ideaal en de in de loop van de tijd gegroeide werkelijkheid leidde telkens tot een terugkeer naar de oorspronkelijke Benedictijner regel, maar tegelijkertijd tot een aanpassing aan de veranderde sociaal-economische structuur. Zo was de
hervormingsbeweging van de 10e en de 11e eeuw — vooral belichaamd in het streven van Cluny — enerzijds een verzet tegen de
grote invloed van de leek op de kerk, maar anderzijds betekende ze
ook een aristocratisering van het kloosterleven.
Misschien nog duidelijker dan in de hervormingsbewegingen van
de 10een 11e eeuw, is de invloed van de maatschappelijke veranderingen waar te nemen bij de stichtingen van de orden van Citeaux
1

4

Men zie hiervoor bijv.: B. STEIDLE, Die Regel S. Benedikts.1952.

en Prémontré. Beiden ontstonden in een tijd van buitengewoon
grote demografische en economische expansie. Deze expansie valt
bijvoorbeeld te constateren uit de kolonisatie over de Elbe, de ontginningen en bedijkingen, die o.a. in de Nederlanden plaats vonden 2 , het ontstaan van de 'villae novae'3, de bebouwing van de
hoogvlakten in Spanje en Frankrijk4, de agrarische verbeteringen5,
het begin van de 'reconquista', en een toenemende urbanisatie.
Zowel de Cisterciënzen als de Premonstratenzen hebben in deze
ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld. Weliswaar ishun economische betekenis vaak overschat, maar het lijdt geen twijfel, dat
hun systeem van 'grangiae' een belangrijke factor isgeweest in een
tijd, dat het 'klassieke' hofstelsel verdween en plaats maakte voor
pachtverhoudingen6. Op deze overschatting van de economische
betekenis van de 12e eeuwse kloosters moeten we later nog terugkomen.
Beide orden zijn zeer snel in de Nederlanden doorgedrongen.
Evenals in andere landen, was de belangstelling voor deze nieuwe
kloostersvan dezijde der begunstigershier duidelijk groter dan voor
de oude Benedictijner abdijen. Terwijl het bezit der Benedictijnen
gelijk bleef, of inkromp7, verrezen overal nieuwe stichtingen, die
snel voorzien werden van goederen. Deze goederen lagen in bewoonde streken, zodat het benadrukken van de stichting van 'grangiae' in de wildernis, een stilistisch motief in de kronieken lijkt te
zijn, dat misschien samenhing met de herinnering aan het oude
'peregrinatio-ideaal'.
Dit was niet alleen het geval met de Cisterciënzen, maar ook met
de reguliere kanunniken, die afwisselend Norbertijnen, Premonstratenzen en Witheren genoemd worden, respectievelijk naar hun
stichter, hun moederklooster, ofnaar hun kleding. Hun kloosterregelvertoont zowelverwantschap met deregelvan deregulieren van
Rolduc, alsmet die der Cistersiënzen. De kenmerken van hun orga2

S. J . FOCKEMA ANDREAE, Studiën over Waterschapsgeschiedenis, o.a. I I I , D e
Grote of Zuidhollandse W a a r d en I V , H e t Nedersticht. 1950.
2
S. J . FOCKEMA ANDREAE, Willem 1, graaf van Holland (1203-1222) en de hollandsehoogheemraadschappen. 1954.
3
F . L. GANSHOF, Medieval a g r a r i a n society in its prime. France, the L o w
Countries a n d Western Germany, in CambridgeEcon. History, I, 1966 3 . p p . 291-296
4
E. LER O Y LADURIE, Les paysans de Languedoc, I. 1966. Renaissance M a l t h u sienne. I n h e t bijzonder p p . 139-145.
6
B. H . SLICHER VANBATH, De agrarische geschiedenis van West-Europa. 1960.
pp. 79-83.
6
Z o schaften de Brabantse hertogen d e keurmedigheid en d e m a i n m o r t e af
naar het voorbeeld van de Premonstratenzer abdijen.
7
A. E. VERHULST, De Sint-Baafsabdij teGentenhaargrondbezit (VHe-XIVe eeuw).
1958.

nisatie zijn een duidelijk centraliserende tendens en een nadruk op
prediking en zielzorg8.
Eer wenu overgaan tot een korte bespreking van het ontstaan en
de geschiedenis van de abdij Berne, moeten we eerst een ogenblik
stilstaan bij dehistorisch-geografische situatievan het zuidwestelijke
rivierengebied en de staat van de nog aanwezige bronnen.
I I D E BRONNEN

De belangrijkste bronnen voor de geschiedenis der abdij zijn in
het abdijarchief, dat zich in het huidige gebouw te Heeswijk bevindt, bewaard. Helaas is dit archief slechts summier geïnventariseerd per abbatiaat, zodat erinonsonderzoek zonder twijfel lacunes
zijn. Wel zijn de belangrijkste charters en andere archiefstukken in
de vorige eeuw afgeschreven door de toenmalige archivaris W.
Hoevenaars O. Praem., in een kopieboek. (Ook de 17e eeuwse en
latere archiefstukken werden later door hem gecopiëerd, maar het
karakter hiervan is door de grote hoeveelheid materiaal uiteraard
nog meer selectief). Helaas bevat dit copieboek weinig van de voor
ons onderzoek zo belangrijke pachtcontracten en schepenoorkonden. Behalve in deze geschreven uitgave, zijn de belangrijkste charters tot ca. 1300uitgegeven doorJ. de Fremery in zijn supplement
op het oorkondenboek van Holland en Zeeland9.
Een interessante bron voor de stichting en vroegste geschiedenis
van het klooster iseen 15eeeuwse kloosterkroniekje, de zg. 'annales
Bernenses'. Dit geschrift, dat waarschijnlijk deel uitgemaakt heeft
van een grotere codex, is geschreven op perkament in een laatgothisch boekschrift, dezg.,fractuur. Op grond van dit schrift iseen
juiste datering van het ontstaan niet mogelijk, aangezien het ongeveer twee eeuwen in gebruik is geweest. Ook op interne factoren is
datering tot nu toe onmogelijk.
De compositie van het verhaal wettigt het vermoeden, dat er
sprake moet zijn van een oudere kern ofmisschien zelfs van een ouder verhaal, dat in de 15e eeuw gecopiëerd werd. De laatste veronderstelling lijkt zelfs het meest waarschijnlijk, aangezien de handelingen van de stichter niet opgesmukt zijn, hetgeen men zou verwachten van een oorspronkelijke 15eeeuwsverhaal, ofbij een compositie met behulp van oudere gegevens. Ook het feit, dat de breedvoerige verteltrantvan het begin zoplotseling overgaat in een korte
8
R. R. POST, Kerkgeschiedenis van Nederlandin de Middeleeuwen. 1957. I, pp.146147.
»J. DE FREMERY, Supplement vanhetoorkondenboek vanHolland en Zeeland.1924.
(Verder aan tehalen ab O.B.H.Z.supp.)

annalentrant en wehet onjuiste verband, dat in vele laat-middeleeuwse kronieken10 gelegd wordt tussen de moord opde hollandse
graaf FlorisdeZwarte endestichtingvanhetklooster Mariënweerd
en mutatis mutandis van Berne, in het Bernse kroniekje niet aantreffen, wijstinderichtingvan dezeveronderstelling. Tenslotte wijst
verificatie vangegevens uitdeBernse kroniek aandehand vanoudere kronieken, zoals bijv. de vermelding van overstromingen in
1183, op authenticiteit.
Aangezien de authentieke middeleeuwse gegevens tamelijk summier zijn voor ons eigenlijke onderzoek, moesten we een beroep
doen op de 17e eeuwse archieven voor eenaantal complementaire
gegevens.Voor eendeelkonden wedezeputten uithetabdijarchief,
maar vangroter belangwaren degegevens,diewe konden ontlenen
aan dearchiefstukken, diehandelen over dedreigende secularisatie
in de laatste periode van de tachtigjarige oorlog en de definitieve
secularisatie na 1648,met de daarbij behorende registratie enhet
beheer door hetkantoor vandevoormalige geestelijke goederen van
de Hollandse Staten teDelft. Hetpakket registratielijsten inde z.g.
'Blaffaert' leverde eenschat vangegevensop.
Tenslottemoeten wenogwijzen ophetz.g. 'Necrologium Bernense', eenkalendervoorritueelgebruik metindemargedenamenvan
kloosterlingen en begunstigers, diein het dagelijks gebed herdacht
moesten worden. Dewaarde alsbron van deze uit 1574daterende
kalender isniet bijzonder groot, aangezien slechts denamen ende
verdiensten zijn opgenomen.

I I I . D E GEOGRAFISCHE SITUATIE IN HET
ZUIDWESTELIJKE RIVIERENGEBIED

Dehistorisch-geografische situatie inhetrivierengebied, datinde
vroege middeleeuwen Teisterbant genoemdwerdenmomenteeleen
deel van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant omvat, is
moeilijk vast testellen11. Debeddingen derrivieren hebben zichin
de loop dertijden verlegd, zodat dereconstructie vaak lastigteverwezenlijken is,vooral daar het bodemkundig enarcheologisch onderzoek nogniet altijd isafgesloten. Ophetnuvolgendekaartje ziet
10
Bijv. Chronicon Tielense, uitg. L. VAN LEEUWEN, U t r e c h t 1789,p.130 en De
kroniek van Johannes deBeka, uitg. BUCHELIUS, U t r e c h t 1693, p . 4 8 .O . OPPERMANN,
Bijdragen tot de kritiek der oudste oorkonden voor d e abdij Mariënweerd, in
Bijdragen voor vaderlandschegeschiedenis en oudheidkunde, V I (1935). p p .205-226.
11
Voor dit gedeelte is in het bijzonder gebruik gemaakt v a n d e artikelen v a n
H . VAN BAVEL, Een verkenningstocht n a a r het O u d e Berne, i n : Varia Historica
Brabantka, I, 1962. p p . 2 5 7 - 2 7 3 . en v a n D . P . BLOK, Teisterbant, i n : Med. der
Kon. Ned. Ak. v. Wetensch.afd. Letterk. Nwe reeks, deel 26,no.12.1963.

mendehuidige situatie in ditgebied. De daarop aangegeven Bergse
Maas is een kunstmatige rivierarm uit het einde van de 19e eeuw.
b o t u m e l e c wonxroL
• Aalst.

m

«VMl

HtoUkhuiz«n

Deophet kaartje vermelde beek tenwestenvan Hedikhuizen, die
het Oude Maasje genoemd wordt, moet in devroege middeleeuwen
deeigenlijke Maasarm geweestzijn. Dit blijkt o.a. uit het feit, dat ze
tot 1559de grens vormde tussen de bisdommen Utrecht en Luik12.
De abdij behoorde dus tot het eerstgenoemde diocees, hetgeen ook
blijkt uit de stichtingsooikonde van 113413. Over het ontstaan van
de 'Novus Mosa', die met enkele grote meanders langs Berne en
Heusden in noordwestelijke richting stroomde bestaat geen zekerheid14. Deze tak, die aanvankelijk door de bedding van het riviertje
deAlm gestroomd heeft15, moet in 1135reedszogroot geweest zijn,
dat de inwoners van Aalst niet meer naar de kerk in Wijk konden
12

13

D. P. BLOK, t.a.p. p.9.

o.B.H.z.supp. no.5, p. 3-4.
14
PONS, [De geologie, debodemvorming en de Waterstaatkundige ontwikkeling van het
Land van Maas en Waal eneen gedeelte vanhetRijk van Nijmegen.1957. p.597, 64.)
dateert het ontstaan van de middeleeuwse Maas in de zg. middeleeuwse overstromingsperiode, (ca.850-1000), terwijl F. SONNEVELD (Bodemkarteringen
daarop afgestemde landbouwkundige onderzoekingen in het land vanHeusden enAltena.
1958. p.12) deze bedding reeds in de Romeinse tijd aanwezig acht.
16
H. VOOGD, Geschiedkundige bijdragen uit het Land van Heusden Altena:
de rivier de Alm, in: Brabants Heem,X (1958). p.106.
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gaan eneeneigen kapel mochten stichten16 . Schematisch moeten
we onsdeveranderingen dusongeveer alsvolgt voorstellen.
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Zowel uit het archeologisch onderzoek17, alsuit eenschenkingsoorkonde van21 mei709, waarbij eenzekere Angelbert, zoonvan
Gaotbert, aanWillibrord, eenhoevegeeft, blijkt datdeplaats Berne
in ieder geval in de Karolingsche tijd bewoning heeft gekend18.
Waarschijnlijk ishier sprakegeweestvaneen'promontorium' inhet
holoceen,datindetijd voor debedijkingen als toevluchtsoord diende tegen het water 19 .
De politieke invloedssferen in ditgebied zijn gedurende de Middeleeuwen veelwisselender geweestdandegeestelijke. Eerst hebben
16

S. MULLER, Oorkondenboek van hetStichtUtrecht tot1301, 1925,dl.I, no.18.
D. MODDERMAN, Het oudheidkundig onderzoek van de oude woongronden inhet Land vanHeusden enAltena, in: Brabantia, II (1958), p.7.
18
'Et do tibi Testerventi super Mosam, loco Birni, casatam unam cum omni
peculio'. S. MULLER, Oorkondenboek vanhetStichtetc. I, no.18.
19
Ditblijkt o.m. uithetfeit, dathetBernse kroniekje voor hetjaar 1183 aantekent, datdegeestelijken derabdij hunveeaandezandkant inveiligheid brachten.
17

degravenvan Kleeferinvloeduitgeoefend, vervolgensde Brabantse
hertogen en tenslotte de Hollandse graven 20 . We moeten hier later
nog op terugkomen in verband met de verhouding tussen abdij en
adel.
Dat de politieke macht in deze streken in sterke mate verband
moet hebben gehouden met de waterstaatkundige ontwikkelingen,
heeft Fockema Andreae aannemelijk gemaakt in zijn studies over de
waterschapsgeschiedenis en over graaf Willem I van Holland 21 .
Interessant in dit verband isvooral eenvan de stellingen in zijn studie over de Grote of Zuidhollandse Waard 22 . Dit na de Sint-Elisabethsvloed van 1421verdwenen grote waterschap, ontstond in een
periode dat deHollandse graafnoggeen direct gezagkon uitoefenen
in dit gebied. Hij zal dus van lokale steun afhankelijk zijn geweest
voor de uitvoering van de waterstaatkundige werken, die moesten
dienen voor de bescherming van zijn gebied. Voor het Heusdense
gedeelte van de Grote Waard zou de graaf deze steun volgens Fockema Andraea vooral gevonden hebben bij de abdij Berne. Er ontstond door het huwelijk tussen graaf Dirk VII en Aleid van Kleef
een band tussen het Hollandse gravenhuis en de abdij, die moet
blijken uit degiftbrief van 120023,waarin aan deabdij twee marken
per jaar uit grafelijke inkomsten in Dordrecht werden geschonken
en uit de verklaring, die de abt kon afleggen over het huwelijk van
gravin Ada 24 . Bovendien valt zonder meer uit de archivalia af te
leiden, dat de abdij zeker waterstaatkundige belangen had. Reeds
het zogenaamde 'Allodium Bernense', een goederenlijst, die tot
stand moet zijn gekomen tussen 1196-123725 bevat de zinsnede:
'cum omni fructu, qui ex alluvione provenire' in verband met het
bezit te Masemunde (deplaats bij Hedikhuizen waar in de Middeleeuwen het oude Maasje begon). Door schenkingen ofaankoop van
landerijen werd Berne betrokken in het onderhoud van dijken, of
verkreeg aanwasrechten. Zo vermeldt de zogenaamde 'Blaffaert',
een lijst opgesteld na de secularisatie van het abdijbezit in 164826
voor verschillende percelen onderhoudsplicht van de Maasdijk.
20

D. P. BLOK, t.a.p.p.25. Ziebovendien noot34.
Zienoot2.
22
t.a.p. p.7 en 13.
23
Overgeleverd in een vidimus van 25 oktober 1313, die in origineel in het
abdij-archief aanwezig is. Vergelijk O.B.H.Z. supp.no. 23.
21

24

O.B.H.Z. I, no.216.

25

Origineel in het abdijarchief aanwezig. Uitg. O.B.H.Z. supp. no.92, p.62,
noot 2. De terminus ante quo, die door D E FREMERYop 1264gesteld w o r d t - d e
datum namelijk waarop de 'curtis' Sanden aan het kapittel van Xanten werd
verkocht - kan vervroegd worden tot 1237, het jaar waarin zover bekend het
eerste bezit te Berlikum werd verworven.
28
Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage. Archief van het voormalig kantoor
der geestelijke goederen etc. te Delft.
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Waarschijnlijk in verband hiermee betaalde de abijd tussen 1610—
1612 een bedrag van 14.353 guldens en 7 stuivers, hetgeen bij de
toenmaals betaalde lonen neerkwam op ca. 570dagen arbeid 27 . Behalve deze 17eeeuwsearchivalia zijn erookveel Middeleeuwse oorkonden, die hier op wijzen. We denken slechts aan de toestemming
van Jan III van Heusden in 1274 om een nieuwe waterlozing te
graven en in 1281 om het Oude Maasje te bedijken28.
Ondanksdezeopheteerstegezichtzopositieve aanwijzingen voor
de positie van Berne als steunpunt voor de Hollandse waterstaatkundige politiek, moetenwede abdij niet tegemakkelijk plaatsen in
een economische machtsstrijd tussen de twee politieke grootheden
Brabant en Holland. Teveel wordt voor de kloosters van die dagen
en vooral voor de Norbertijnerorde uitgegaan van 'hun superieure
ontwikkeling, onmisbaar waar het op juridische wetenschap en
rekenwerk aankwam' 29 . Dezeuitspraak leidt,juist ofonjuist, tot een
uitgangspunt, dat bij nauwkeurig onderzoek grote moeilijkheden
met zich brengt. Men moet teveel aantonen en het materiaal ontbreekt. Ook bij de genoemde stelling van Fockema Andraea, doet
zich dit probleem voor. Bovendien moeten we ons afvragen, of het
juist isof de twee soorten gegevens, die de bewijslast van deze stelling vormen, n.l. de verhouding tussen de abdij en Holland en de
later bekendewaterstaatkundige betekenisvanBerne,welzogemakkelijkmetelkaartecombinerenvallen. Moetde schenkingsoorkonde
van 1200niet eerder opgevat worden als een 'Kleefse' geste, temeer
daar van latere graven slechts bevestigingen van deze oorkonde bekend zijn engeen andere schenkingen? Men zou namelijk verwachten, dat in de periode, waarin de bedijking van het land van Heusden een voorname plaats gaat innemen, toch wel iets moet blijken
van een bijzondere band. Uit allerleigegevens kunnen we opmaken
dat deze bedijkingen vooral plaatsvonden in de tweede helft van de
13eeeuw. De afdamming van de Oude Maas, de zogenaamde 'obstructio antiquae Mosae' vond, volgens een getuigenverklaring in
een internationaal rechtsgeschil te Parijs, omstreeks 1277 plaats 30 .
Dit isdus in dezelfde tijd ongeveer als de aanleg van de dijk tussen
Hedikhuizen en Vlijmen31, de organisatie van de afwatering van de
landerijen langs het Oude Maasje en de bedijking hiervan32. Het
aandeelvandeabdij bij dezewerkenissecundair. Erisveelal sprake
27

Rekening inhet abdijarchief.
Authentieke oorkonden nog in het archief aanwezig, O.B.H.Z. no.174 p.123
en213p.l58.
28

28

S. J. FOCKEMAANDREAE, t.a.p. WillemI..., p. 58.

30

K. KORTEWEG, Rechtsbronnen van Woudrichem enhetlandvanAltena. 1940. I.
p. 50.
32
Oorkonden vanjuni 1274en 16september 1281. Uitg. O.B.H.Z. supp. no.174.
p.123en 213. pp. 158-159.
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van meer belanghebbenden, zoals de parochianen van Vlijmen,
Hedikhuizen, Herpt en Luttelherpt 33 en bovendien is het de heer
van Heusden, die toestemming verleent en heemraden aanstelt. Dat
hij dit gedaan heeft opinstigatie van de Hollandse graafis mogelijk,
aangezien FlorisV deheerlijkheid Heusdenjuist in deze tijd binnen
de Hollandse invloedssfeer bracht 34 , maar van een direct contact
tussen Holland en Berne ontbreekt elk spoor. De positie van Berne
laat zicheerder zien alseender belanghebbende bezitters enniet als
een geprivilegieerde.
Of deze gegevens nu toch meer voor de datering van de generale
bedijking van de Grote Waard in ca. 1270, zoals Ramaer 35 wil,
pleitten, of dat deze bedijking toch eerder heeft plaats gevonden
tussen ca. 1200-1230, zoals Fockema Andraea 36 vermoedt, moeten
wehierinhet midden laten.Hetismogelijk, dat de werkzaamheden
in detweede helft van de 12eeeuw completerend waren en dat er in
het Land van Heusden reeds een waterschapsorganisatie en bedijking bestond. De bewijzen hiervoor ontbreken echter volledig in
zowel het Bernse archief, als dat van de heerlijkheid Heusden37. Zo
valt ook niet vast te stellen, ofde abdij duidelijk bij eventuele eerste
werkzaamheden als verlengstuk van de Hollandse economische politiek was betrokken.
Devolgendeoverwegingen laten eerder hettegendeelvermoeden:
a. Is de schenking van een bedrag van 2 marken perjaar in 1200
wel zo'n groot bedrag, dat hier speciale politiek-economische
relaties tussen Berne en Holland uit geconcludeerd kunnen worden? Moet deze schenking niet eerder gezien worden als een gevolg van de bindingen met Kleef?
b. Zouden wejuist van graaf Willem I niet een duidelijke voortzetting van deze schenkingspolitiek mogen verwachten, gezien
diens bijzondere zorg op waterstaatkundig terrein?
c. Zou een verkoeling in de verhouding met Brabant in dezejaren
niet hetgevolgzijn geweestvan eendergelijke bindingvan Berne
aan de Hollandse politiek? Het tegendeel lijkt het geval te zijn,
gezien depositieve houding van de hertogen ten opzichte van de
abdij in de eerste helft van de 13e eeuw.
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Oorkonde 16september 1281.
H.J. WESTERLING, Hoe Heusden aan Holland kwam, in: Tijdschr. v.
Gesch XV (1900), p.331 e.v.
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J . C. RAMAER, Geographische geschiedenis van Holland bezuiden de Lek ende
Nieuwe Maas in de middeleeuwen. 1899.
36
t.a.p. p . l l .
37
A.R.A. 's-Gravenhage 3e afdeling.
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IV. D E M I D D E L E E U W S E G E S C H I E D E N I S V A N D E
A B D I J

B E R N E

IN

V O G E L V L U C H T

De stichting van de abdij Berne als Premonstratenzer kloostergemeenschap dateert van 1134. Zowel de eerdergenoemde 'Annales
Bernenses', als de stichtingsoorkonde van de Utrechtse bisschop
Andries van Cuyck 3 8 geven ons een beeld van de gebeurtenissen,
die aan de stichting voorafgingen en van de stichting zelf. Reeds in
1132 moet de slotheer van Berne, Fulco, een poging ondernomen
hebben, om in verband met een door hem afgelegde belofte in zijn
kasteel een klooster te vestigen. Zijn vrouw, Bescela, en hij namen
daartoe contact op met de reguliere kannuniken van Rolduc, aangezien Fulco daar twee familieleden had. Door theologische onenigheden strandde deze eerste onderneming en op Driekoningendag 1134 werd abt Frederik, volgens de 'Annales Rodenses', door
keizer Lotharius te Aken van zijn functie ontheven. Overleg tussen
de toenmalige kanselier van de keizer, Norbertus, de Utrechtse bisschop Andries van Cuyck en Fulco leidde er toe, dat besloten werd
nogmaals een poging te wagen, nu met kanunniken van de nog
jonge abdij Marienweerd in de Betuwe. Beide abdijen zouden met
elkaar op voet van gelijkheid staan. Of de nieuwe abdij in haar begintijd een dubbelklooster isgeweest, zoals latere berichten beweren,
valt niet vast te stellen.
Twee taken n a m de nieuwe gemeenschap in navolging van de
ordevoorschriften vooral op zich: het verrichten van agrarische activiteiten in ruim verband en de zielzorg. Dit laatste geschiedde
eerst door middel van de z.g. uithoven, later meer via de parochies,
waarop de abdij patronaatsrechten kon doen gelden. De parochies
waar de abdij in de Middeleeuwen dit recht bezat, waren : Berlicum
(1240), Heeswijk (1248), Vlijmen (1285), Engelen (1285), Oudheusden-Elshout (1285/1316), Hedikhuizen en Bokhoven (1363/
1369). Het patronaatsrecht in Den Bosch en Orthen, dat volgens een
oorkonde in 1231 door de Brabantse hertog geschonken werd, moet
reeds in ca. 1280 niet meer aan de abdij hebben toebehoord.
De algemene malaise van de 14e eeuw heeft de abdij zeer zeker
ook beïnvloed. Deze teruggang valt duidelijker te demonstreren aan
het verminderen van het aantal schenkingen, dan aan de beperking
die het klooster van hoger hand krijgt opgelegd, door de vaststelling
van een numerus fixus. Hoewel dit laatste meestal wordt aangehaald
voor het aanduiden van de achteruitgang, moeten we met dit argument voorzichtig zijn, aangezien we ons niet een tegrote voorstelling
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moeten maken, van de Middeleeuwse kloosterbevolking39. Grote
schade aan de bezittingen is waarschijnlijk toegebracht door overstromingen en oorlogshandelingen, gezien de ligging der goederen
in het grensgebied tussen Brabant en Gelre en het stijgen van de
waterstandenopdeMaas, doordeontginningeninhet Maasstroomgebied, in de Ardennen etc. 40 . Begrijpelijk vanuit deze situatie is
daarom de krachtige steun, diede abdij enin het bijzonder een van
haar abten, Petrus van Hemert (ca. 1440) gaf aan de waterstaatkundige verbeteringen na de grote overstromingen in de eerste helft
van de 15e eeuw. Misschien zijn het ook zijn kwaliteiten op dit gebied geweest, die deze abt in dec. 1441 alsonbezoldigd raadsman in
de Raad van Holland brachten 41 .
In de tweede helft der 15eeeuw vertoonde het klooster een opleving. De practisch zelfstandig geworden proosdijen (van de minder belangrijke(?) uithoven valt niets meer te bespeuren,) werden
weer afhankelijk en omstreeks 1500 werd een strengere observantie
in acht genomen. Sinds het 400-jarig jubileum in 1534 werden de
abten geprivilegieerd met mijter en staf.
De beroeringen van de Tachtigjarige Oorlog maakten een eind
aan devestiging in Berne.Deveranderingen, diehiervan echter het
gevolg waren vallen buiten ons bestek42.
V. H E T G R O N D B E Z I T

Beschouwen we de lijst van geseculariseerde bezittingen van de
abdij Berne, de z.g. 'BlafFaert', dan zien we dat de onroerende goederen zich in de 17e eeuw voornamelijk in vijf gebieden bevonden.
Deze gebieden zijn:
het Land van Heusden, de kwartieren Maasland samen met het
noordelijke gedeelte van Peelland in de Meierij van Den Bosch, het
Land van Ravenstein, het Land van Maas enWaal enhetvoormali89
Z o h a d de abdij Mariènweerd in 1456 20 leden en in 1513 29 cf. R. R .
POST, D e roeping tot het kloosterleven in de 16e eeuw. Mededelingen Kon. Ned.
Ak. Wet., afd. lett., nwe reeks. 13,3. 1950.
40
S. J . FOCKEMA ANDREAE, De groteWaard...t.a.p.p . 22. noot 1.
41
Volgens d e lijst v a n M E J . E . K O R V E Z E E v a n R a d e n v a n het H o f v a n H o l land, i n : A. DE BLÉCOURT en E . M E Y E R S , Memorialen van het Hof van Holland,
geland en West-Friesland, van desecretaris Jan Rosa. 1929, p . X L . H . HEYMAN, E e n
abt van Berne in het hof van Holland, i n : Met gansen trou,jg. X . (1960) p p . 9 1 - 9 2 .
J . VAN OUDENHOVE, Beschryvinge der Stadt Heusden etc. Amsterdam 1743, p p . 256
e.V.,260 e.v.
42
Voor de latere gebeurtenissen bijv. het voortreffelijke artikel van A. W .
VAN DEN H U R K , in Archief voor de geschiedenisvan de katholieke kern in Nederland.
V I I I (1966), p p . 1 - 6 1 .
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ge Sticht Utrecht. De basis van dit goederenbezit is terug te vinden
in de stichtingsoorkonde van 1134 43 , waarin de stichter Fulco aan
het nieuwe klooster Berne en Masemunde (de plaats waar de Maas
bij Hedikhuizen zich aftakte in het Oude Maase) met toebehoren,
Erthepe (Erp?) in Toxandrie (ongeveer het huidige Noord Brabant), Altforst (Land van Maas en Waal) en Maarsbergen (bij
Doorn in de provincie Utrecht) schenkt. Zoals gebruikelijk bij de
Norbertijnen, stichtte men op de wat verder van het klooster gelegen
goederen geaffilieerde landbouwbedrijven, die in de archivalia van
Berne afwisselend betiteld worden met de naam 'horreum', 'curtis',
'grangia' of 'alvetus'. Het Nederlandse woord uithof is hiervoor het
beste als equivalent te gebruiken.
Een goederenlijst uit de periode tussen 1196-1237 met de beginwoorden 'hoc est allodium Bernensis' 44 geeft van dit goederenbezit
een iets andere lezing. Ze vermeldt eerst de schenking van Fulco en
Bescela, maar noemt E r p 4 5 daarbij niet meer en wel Vurth (Woerd
bij Altforst?) en Babyloniënbroek. Vervolgens worden een groot
aantal schenkingen van andere begunstigers genoemd, waarvan een
gedeelte op dat moment 'uithoven' (horrea) zijn. De vermelde uithoven zijn: Rijswijk (waarschijnlijk de uithof Honswijk) Wijk, Gaal
(onder Schayk in het Land van Ravenstein), Dennenburg (onder
Ravenstein), Sanden (Onder Nifterik 46 ). Leeuwen, Bast (Best of
Baest bij Oostelbeers 47 ) en Bernheze in Heeswijk/Dinther. Uit het
bijgevoegde kaartje blijkt dat het grootste gedeelte van deze uithoven zich in de nabijheid van de Maas bevond. Naar de gewoonte
van de Norbertijnen en Cisterciënzers zullen deze uithoven bewoond
zijn geweest door 'conversi' of lekenbroeders, die onder leiding van
een 'magister' of 'provisor' landarbeid verrichtten. Theoretisch
vormden zij de arbeidende component van de oude Benedictijner
regel 'ora et labora', terwijl de kanunniken meer het geestelijke gedeelte op zich dienden te nemen. Onderzoekingen zowel in Duitsland als Frankrijk wezen reeds uit, dat de sociale status van deze
groep, die in leven en dood behandeld diende te worden als monniken, 'excepto monachatu', betrekkelijk laag was 4 8 . Helaas is ons
43

noot 13.
noot 25.
46
W a a r o m NIERMEYER Erthepe identificeert met E r p in de Meierij is niet
duidelijk. Gezien de latere bronnen lijkt mij H e r p t waarschijnlijker. Zie J . F .
NIERMEYER, H e t klooster Berne en de ontginningen in de oostelijke Meierij omstreeks 1200, in CeresenClio (Agronomisch-historische bijdragen, V I ) 1964. p . l 13.
46
Identificatie D E FREMERY in o.B.H.z. supp noot bij no.153.
47
Best identificatie van J . F . NIERMEYER, H e t klooster Berne...t.a.p. p . l 13.
Baest identificatie van D EFREMERY t.a.p. noot bij no.153.
48
H . WiswE, Grangien niedersächsischerZisterzienserkloster. Entstehung und Bewirtschaftung spätmittelalterlicher-frühneuzeitlicher landswirtschqfllicher Grossbetriebe. 1953,
pp.91-98.
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over de verhouding tussen monniken en broeders in Brabant niets
bekend. Archiefmateriaal hierover ontbreekt volledig, hetgeenmisschien te verklaren is uit de vroege opkomst van een geldhuishouding in deze streken, waarbij het voordelig was af te zien van eigen
op autarkie gerichte verhoudingen en daarvoor in de plaats het bezitinpacht uit tegeven49. Ditlaatstezalmedeveroorzaakt zijn door
de opkomst van lokale markten, zoals 's Hertogenbosch, waar de
pachtershun overschotkonden afzetten endoordegrotere aandacht
van de Norbertijnen voor de zielzorg. Het staat in ieder geval vast,
dat zij eenminder groteafkeer van pachtverhoudingen hadden, dan
de Cisterciënzers. Dat een toename in het algemeen van pachtverhoudingen hadden, dan de Cisterciënzers. Dat een toename in het
algemeen van pachtverhoudingen niet gunstig zal zijn geweest voor
de aanmelding van 'conversi', zal deze snelle aanpassing wel beïnvloed hebben. Ook hier geldt weer, dat wevoorzichtig moeten zijn
de middeleeuwse kloosters voor te stellen, als agrarische en sociale
pioniers, die door hun 'bedrijven van aanzienlijk grotere allure dan
het normale gezinsbedrijf'50 een overheersende economische positie
hadden.
Beschouwen we de door ons gekozen periode in haar geheel wat
debezitsvorming van deabdij betreft, dan kunnen weduidelijk drie
fasen onderscheiden. In de eerste fase, die we aan het einde van de
13e eeuw kunnen laten eindigen, vindt de grootste uitbreiding van
hetbezitplaatsdoorschenkingen aankoop.Hoeweldebronnen over
heteerstegedeeltevan dezeperiodezeerschaarszijn, valtop,dat bij
verwerving telkens sprake is van partiële goederen en dat in de
loop van de 13e eeuw de schenkingen meer en meer plaats maken
voor aankopen.
Zowelhierinalsindeperiodiseringvan economischegroeienverval van het klooster wijkt Berne dus niet afvan het algemene beeld
van anderekloosters51.Debelangrijkste uitbreidingvande goederen
zijn indezeeerstefase ongetwijfeld, naast dehiervoor reeds genoemde uit de stichtingsoorkonde en het z.g. 'Allodium Bernense', de
schenkingen en aankopen in Heeswijk/Dinther, Berlicum en in het
Land van Heusden. Aangezien hierover meer bronnen bewaard
zijn, zullen wedezelater uitvoeriger bespreken.Naast de vergroting
van het bezit vindt in deperiode tot ca. 1300een zekere rationalisatie plaats. Door ruil completeert men eigen bezittingen en stoot
(ondoelmatige?) verder afgelegen goederen af. Dit is bijvoorbeeld
4

*H.P.H.JANSEN, LandbouwpachtinBrabantin deveertiendeenvijfliendeeeuw. 1955.
J. F. NIERMEYER, Het klooster Berne... t.a.p. p.118.
61
L. GÉNICOT, L'Evolution desdons aux abbayes dans le comté de Namur du
Xe au XlVe siècle, in: Annales delafédération arch, ethist,deBelgique.1936. pp.
133-148. F. L. GANSHOF, Medieval agrarian society in itsprime etc.t.a.p.p. 294
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het geval in de overeenkomsten met het kapittel van Zijfflich in
1189,waarbij deabdij hoevenin Gaal (bij Schayk) en Maarsbergen
(bij Doorn in het Nedersticht) verwerft in ruil voor een hoeve in
Leuth (bij Ubbergen) 52 , methetkapittelvan Xanten in 1246,waarbij de uithof Sanden onder Niftrik in het Land van Maas en Waal
wordt verkocht.
De tweede fase tot ca. 1450, is een stabiliserende en op den duur
meer regressieve periode geweest. In zoverre er sprake isvan schenkingen in deze periode, bestaan deze slechts uit een enkel perceel,
terwijl de schenkers van niet-adelijke origine zijn. De economische
activiteit van de abdij isduidelijk anders gericht. De inkomsten bestaan uit pachten en uit opbrengsten van geestelijke activiteiten,
zoals het uitoefenen van het patronaatsrecht, de verzorging van altaren en de gebedsdiensten van het necrologium. De grootte van
deze inkomsten zullen later nog ter sprake komen.
Na ca. 1450begon Berne aan een geestelijke en ook economische
'renaissance'. De nog resterende uithoven, die in de vorige periode
eenmin ofmeer zelfstandig bestaan alsproosdijen hadden gekregen,
hernieuwen deband metde abdij. Deschadeaan delanderijen door
de overstromingen in de eerste helft van de 14e eeuw wordt zoveel
mogelijk hersteld53, achterstallige betalingen worden opgevorderd54
en schadeclaims worden ingediend in verband met de Bourgondisch-Gelderse oorlogen55.
Aan de hand van drie compilerende bronnen uit genoemde perioden, n.l. het z.g. 'Allodium Bernense' van ca. 1200, een cijnsboek
van ca. 1380en de z.g. 'Blaffaert' uit de 17eeeuw, laten wehier een
schematisch overzicht volgen van de staat der bezittingen, waarbij
uiteraard niet kon worden nagegaan, of dezelfde vermelding van
een plaats altijd op hetzelfde bezit sloeg.
In grote lijnen kunnen weuit dit overzicht vaststellen, dat de bezittingen in de Bommelerwaard en in het Land van Maas en Waal
zijn verminderd in de loop der tijden, terwijl die in de Meierij van
den Bosch toenamen.
62

o.B.H.z. supp. no 92 pp.60/61.
Informatie over de staat van de proosdij Honswijk (onder WoudrichemRijswijk) in ca.1458. In authentieke staat in het abdijarchief aanwezig.
64
Zo moet in 1465 de rentmeester van Zuid-Hollandde achterstallige gelden
betalen in verband met de schenking van de Hollandsegraaf Willem VI in 1407
van tien oude schilden perjaar voor de aanschaf van brood en wijn.
65
Schadeloosgesteld:
4500 Rijnse guldens ongebeurde inkomsten,
22 paarden van 160 Rijnse guldens
schapen voor 170 Rijnse guldens,
200 Rijnse guldens voor de afgebrande proosdijgebouwen in Woerd
50 Rijnse guldens voor 2 hengsten.
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Berne
Masemunde
Herpt
Hedikhuizen
Heusden
Oudheusden
Wijk
Veen
Aalburg
Heesbeen
Doeveren
Genderen
Babyloniënbroek
Meeuwen
Dussen
Vlijmen
Rijswijk
Baardwijk
Giessen
Drongelen
Andel
Hunen 56
Vurdragen"
Bommelerwaard
Rossum
Hedel
Kerkwijk
Bruchem
Delwijnen
Well
Hemert
Aalst
Poederoyen
Arkel
GorkumHulten
Land van Ravenstein
Gaal
Derenburg
Huisseling
Oyen (Lithoyen)
Berchem

'Allodium'
±1200

Cijnsboek
±1380

'Blaffaert'
±1650

-

-

-
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—

-

—
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-

—
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—
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Moet gelegen hebben in het Land van Altena, maar isniet te identificeren.
Misschien de in de achttiende eeuw vermelde Veense Huen onder Veen?
67
Wordragen, eengehucht ten noorden van Ammerszoden.
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'Allodium'
±1200
Land vanMaas enWaal
Sanden
Niftrik
Leeuwen
Appeltern
Maasbommel
Alphen
Altforst
Meierij
's Hertogenbosch
Loon op Zand
Berlikum
Dungen
Middelrode
Heeswijk
Dinther
Waalwijk
Waspik
Hilvarenbeek
Son
Eindhoven
Gassel (bij Grave)
Best (of Baest)
Asten
Rosmalen
Nuland

-

-

Cijnsboek
±1380

-

na 1237
sinds 1285
sinds 1285
sinds 1285

-

'Blaffaert'
±1630

-

- (Breughel)

-

In verband met de schaarste aan bronnen kunnen we slechts op
enkele lokale aspecten van deze uitbreiding ingaan.
1. Heeswijk-Dinther
De verwerving en eerste uitbreiding van de uithof in Heeswijk/
Dinther zijn onderworpen geweest aan een paleografisch-diplomatisch onderzoek door prof. Niermeyer58. De drie oorkonden, die op
deze schenkingen betrekking hebben zijn door hem onderzocht en
opnieuw uitgegeven, aangezien vroegere uitgaven door De Fremery 59 en C.R.Hermans 60 te wensen overlieten.
De oudste oorkonde, van 1196, die we in navolging van Niermeyer zullen betitelen met A, levert de minste problemen. In deze
oorkonde, die geschreven is in een gangbaar laat-twaalfde-eeuws
schrift en voorzien is van een uithangend zegel 'sur double queue'
68

zienoot45.
o.B.H.z.supp. no.48.
80
C. R. HERMANS, Verzameling vancharters engeschiedkundige bescheiden betrekkelijnhetLand vanRavenstein. 1860, p.545, 548.
69
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van Hertog Hendrik I van Brabant, schenkt Albertus van Dinther
al datgene wat hij bezit in de omgeving van de 'curia' Bernheze en
de helft van de Loosbroek, een nog bestaand kerkdorp in het noorden van de voormalige gemeente Dinther (zie kaart). De zinsnede
'tradidi meipsum' werd door Niermeyer opgevat, alsof Albert van
Dinther ook zichzelf schonk. Ofdeze uitdrukking nu letterlijk opgevat dient te worden of dat er eerder sprake isvan een 'feodale' formule kon helaas niet vastgesteld worden. Aangezien Albert van
Dinther genoemde bezittingen in leen van de heer van Cuyk en in
achterleen van de Brabantse hertog hield, moest er een dubbele
handelingplaatsvinden. In ruil voor delossingvan defeodale band,
stond hij een allodium in Medele (Meel onder Echteid in de NederBetuwe61 af. De hertog schonk daarop zijn zala (identiek aan de
genoemde curia?) en het vloot-eigendom van de andere bezittingen
aan Hendrik van Cuyk en zijn zoon ten behoeve van Berne. De
overdracht van deze goederen aan de abdij vond ten slotteplaats in
Herpen, waar een residentie van de heren van Cuyk was.
De tweede oorkonde, die we dus aan zullen duiden als B, levert
al direkt groter problemen op, aangezien zeniet gedateerd werd en
bovendien devorige oorkonde lijkt tegen tespreken. In tegenstelling
tot W. Hoevenaars 62 meent Niermeyer, dat dezeoorkonde geschreven is na oorkonde A en wel tussen 1196-1205. De vroegere leenheerschappij van de Brabantse hertogen werd door de oorkonder,
Albert van Cuyk, uitdrukkelijk niet vermeld.
De goederen, die nu van Albert van Dinther, ook van Amelrik
van Heeswijk afkomstig blijken te zijn, worden allodia genoemd,
zodat het bezegelen van deze oorkonde door een heer van Cuyk
vreemd genoemd kan worden. De motieven tot het vervaardigen
van oorkonde Bkunnen van tweeërleiaard zijn geweest.Aan de ene
kant wenste men deherinnering aan deleenband met Brabant uit te
wissen, terwijl men aan de andere kant de rechten van Berne op de
gemene gronden beter wilde waarborgen63. Het laatste is zonder
meer duidelijk, terwijl het eerste verklaard kan worden uit het feit,
dat Albert van Cuyk, die evenals zijn vader vazal van de Brabantse
hertog was, zich in deze tijd in verband met de Brabants-Gelderse
conflicten van dejaren 1200-120364wat meer van Brabant afkeert
en er dus belang bij heeft de vroegere leenband met Brabant wat te
doen vergeten.
61

M . GYSSELING, Toponymisch woordenboek, 1960, I. p . 6 7 7 .
I n zijn p o s t h u u m uitgegeven verhandeling getiteld 'Berna u t L u c e r n a ' , i n :
Met gansen trou, jg.10 (1960) p . 9 9 .
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J . F . NIERMEYER, Het klooster Berne etc. t.a.p. p.118.
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Hoewel de derde oorkonde65, betiteld met C, een falsum met een
compilatorisch karakter lijkt te zijn, bevat ze toch een aantal interessante gegevens. Een groot gedeelte van oorkonde Bis overgenomen, zoals de invocatio, intitulatio, inscriptio, arenga en dispositio.
Daarna volgt een grensbeschrijving van het Loosbroek, die echter
ontleend is aan een grensbeschrijving van de gemene gronden van
Heeswijk en Dinther. Dit blijkt zowel uit de door Niermeyer geïdentificeerde toponymen66, als uit de laatste zin van deze passus:
'Quidquid infra istum continetur et infra prescriptos terminos, est
communitas illorum de Dinthere et de Heseuuich et de Bernehese;
et nemo habet aliquid potestatis in hiis terminis nisi in his tribus
locis manentes'.
Het meest belangwekkende gedeelte voor ons onderzoek is het
derde gedeelte van de narratio van oorkonde C, dat waarschijnlijk
teruggaat op een memorisatielijst van bezittingen in Heeswijk/Dinther en enigszins vergelijkbaar is met het al meer genoemde z.g.
,allodium Bernense'. Voor het gemak laten we deze passus hier in
zijn geheel volgen.
'Dominus Albertus de Dinthere dedit ecclesie Bernensi mansum
unum pro anima uxoris sue domine Mechtildis ad sarciendum.
Unde crevit guerra inter ecclesiam Bernensem et coheres suos, scilicet67 illos de Hedinkusen, que taliter sopita est, quod tantundem
terre inculte, ad dexteram partem receperunt. Processu temporis
dominus Euerardus quartus abbas eandem portionem emit a domino Yuuano de Hogervorth68 pro XX maldris ordei, et quidquid
habuit Bernehese prêter Lozebruc. Quidam Walterus de Bernhese
habuit censualiter mansum ibidem a domino Alberto de Dinthere
pro dimidia marca annuatim, et ille mansus habuit duas falces in
pratis juxta Lozebruc. Alium mansum habuit prefatus nobilis ibidem, de quo pro censu annuatim recepit firtonem69, et ille mansus
similiter habuit duas falces in pratis predictia. Quidam miles Heidenricus de Machare habuit ibidem mansum feodaliter a prefato
milite, et hic mansus habuit unam falcem in pratis predictis. MansumdominiAmelrici de Heseuuic,in quodomusnostra sita est, habuit similiter duas falces. Processu autem temporis prata ilia in silvam redacta sunt, et ilia silva est ecclesie de Berne. Quod autemest
extra terminos illos de Lozebruc, dimidietas est ecclesie et altera
dimidietas comitis de Megenhe. Terra que vocatur Holt 70 quejacet
66

Op grond van de paleografische kenmerken door NIERMEYER (p.114) ca.
1225 gedateerd.
86
t.a.p. p.120-121.
67
scilicetboven deregel bijgeschreven.
88
verbeterd uit Hogeswort.
•*verbeterd uit fertonem.
70
De Houtert in het noorden van de gemeente Schijnsel.
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inter Alderikesacker et deDipenpul ecclesieest; dimidietatem dedit
nobis dominus Albertus de Dinthere, terciam partem dedit nobis
dominus Amelricus de Heseuuic, quartam partem dedit nobis dominus Theodericus comes de Megenhe'.
Er worden dus een zestal hoeven vermeld met schaarrechten op
hooilanden. Vier hoeven waren afkomstig uit het bezit van Albert
van Dinther, eenvan Amelrik van Heeswijken eenwasgekocht van
Ywijn van Hogesvorth. De voormalige hoeven van Amelrik van
Heeswijk wordt abdijhuis (in quo domus nostra sita est) genoemd.
Drie hoeven werden in ieder geval verpacht; twee aan een zekere
Walther van Bernheze en de derde aan Hendrik van Macharen.
BehalvedezehoevenwordthetHoltland genoemd, datwemisschien
kunnen indentificeren methetgehucht 'DeHoutert', dat ten zuiden
van de Zuid-Willemsvaart gelegen isin de gemeente Schijndel. Dat
degraven van Megenindezestreekbezittingen hadden, kunnen we
ookconcluderen uit de 17eeeuwsepachtlijsten van de abdij, waarin
eengroot aantal 'leenchijnsen, uitgegeven van degravevan Megen'
in voorkomen.
Hoewel de hierboven kort besproken studie van prof.Niermeyer
een mooi voorbeeld is van diplomatisch onderzoek, kunnen we de
teneur van het werk - de grootte en betekenis van het Premonstratenzer landbouwbedrijf en de daaruit voortvloeiende ontginningsactiviteiten - niet onderstrepen.
Zowel in de titel, als op verschillende andere plaatsen worden de
ontginningsactiviteiten en de agrarische betekenis van de uithof in
Heeswijk/Dinther benadrukt. Ditisbijv. het gevalbij de bespreking
van de topografische kaart van 1851,in verband met de 'lieu-dit'
Bernissehoeven, bij de bespreking van de hierboven aangehaalde
passus uit oorkonde C en bij de bespreking van de in de oorkonden
Ben C genoemde gebruiksrechten 'in silva Dinthere' 71 .
Reeds enkele malen moesten we er op wijzen, dat de agrarische
betekenis van de middeleeuwse kloosters vaak overschat is. Wiswe
heeft dit reedsvoor denedersaksische Cisterciënzerkloostersop duidelijke wijze aangetoond72. Hoewel dit, door gebrek aan bronnen,
voor Berne moeilijk te bewijzen valt, menen we, dat ook hier een
niet veelpositiever beeld valt teverwachten. Met behulp van latere
gegevens, zoals enkele veertiende-eeuwse oorkonden, de middeleeuwsepachtboeken ende 'Blaffaert' komenweinderdaad tot andere conclusies.
De 'Blaffaert' vermeldt voor Heeswijk/Dinther alsbezittingen (de
71
72

t.a.p. p.115, pp.121-122 en p.118.
zie noot 48.
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maten zijn omgerekend in ha 73 : vijf hoeven met land en heide bijeen gelegen in Bernheze ten oosten van de gemene straat en het
'Speelhuis' van de abt, met het daarbij behorende land, schuren en
stallen. De grootte van deze bezittingen werden als volgt aangegeven:
I Bernheze onder Heeswijk
zaailand
grasland
hooiland

2,99224 ha.
5,15144 „
4,65055 „
12,79423 ha.

I I idem
zaailand
bokhoven (lupineveld?)

+1
I I I Lonkhuis,verdeeld in 2 hoeven
A zaailand
grasland
B zaailand
gras- en hooiland (gemeenschappelijk)
IV Bernheze onder Dinther
zaailand
grasland

13,82928 ha.
3,97200 „
kamp17,80128 ha.
6,99696 ha.
7,04661 „
29,52520 „ + hooikamp
43,56877 ha.
15,1002 ha.
11,81656 „
26,91676 ha.

V idem
zaailand
Bokhoven
+ hooilanden (2dagenmaaien)= ca.0,8ha
VI Hetspeelhuis van de abt
Verschillende percelen en moestuinen

12,7766 ha.
2,6480 „
15,4246 ha.
7,1728 ha.

Deze situatie vinden we ook in het enige bewaard gebleven middeleeuwse pachtboek, waarin de Brabantse goederen vermeld worden. Het is geschreven op een aantal aan elkaar bevestigde vellen
perkament in een duidelijk handschrift met enkele verbeteringen en
toevoegingen uit later tijd. Hoewel een datering ontbreekt, is deze
op interne gronden vast te stellen. Het zal ca. 1380 ontstaan zijn,
aangezien goederen vermeld worden die afkomstig waren van de
abtenJan Pape en Coenraad van Clootwijk74 en de naam van heer
78

1 Bossche roede = 0,003368 ha. {Onderrichting aangaande denieuwe maten en
gewigten. 's-Hertogenbosch 1812). Op grond van het feit, dat de onderverdeling
lopense gebruikt wordt in de Blaffaert, terwijl in het Land van Heusden en
Altena de onderverdeling hont voorkomt, is gekozen voor de Bossche roede en
nietvoorde Rijnlandse.
74
Abtenlijst in: P. N. BACKMUND, MonasticonPraemonstratense, II, 1952, pp.
227-278.
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Herbern van Riede alspachter van een der hoeven voorkomt. Deze
Herbern van Riede moet tussen 1387-1392 dijkgraaf van de Grote
Waard zijn geweest,75. Uiteraard vermeldt dit pachtboek niet de
grootte van de goederen, maar welhun aantal en de pachtsommen,
waaruit de oppervlakte enigszins is af te leiden. Vergelijken we nu
deuitkomst van deBlaffaert enhet pachtboek met deenige concrete
gegevensuit degenoemde oorkonden, n.l.depassusuit oorkonde C,
dan doen deze sterk aan elkaar denken. Ook hierin is sprake van
hoeven in Bernheze (als deze lokalisering opgemaakt mag worden
uit het vermelden van de naam Walther van Bernhees en uit de
zinssnede 'et quidquid habuit Bernehese prêter Lozebruc'?), maar
deze hoeven bestonden reeds bij de overdracht aan het klooster en
zijn dusniet hetgevolgvan ontginningsactiviteiten, zoalsNiermeyer
meende bij het toponiem Bernissehoeven76. Indien de passus uit
oorkonde Cniet op hetgrootstegedeeltevan debezittingenin Heeswijk/Dinther slaat, dan kunnen we ons afvragen waarom in 1308
de toenmalige heer van Heeswijk, Walram van Benthem zo gemakkelijk de novale tiende van een betrekkelijk klein gebied (vanaf het
hek van de uithof tot aan de greppel van het land van een zekere
Gozewijn van der Beke77 kon schenken aan de abdij, hoewel deze
volgens oorkonde Breeds rechten kon doen gelden. Ook de grenzen
van de 'gemeenten' van Heeswijk en Dinther78, diein 1357en 1352
vast gesteld werden, zouden dan goederen van het klooster hebben
omvat, maar er is geen enkele aanwijzing van moeilijkheden hierover, terwijl twee decennia later de strijd wel aangebonden werd
over het rooien van het bos in de Loosbroek. We zullen dus voorzichtigmoeten zijn deabdij al tegrote activiteiten in Heeswijk/Dinther toe te schrijven en we mogen dit zeker niet doen op grond van
een topografische kaart van 1851, waarop practisch een sinds de
middeleeuwen gelijk gebleven situatie zou zijn aangegeven79. Een
vergelijking van deze kaart met de achttiende eeuwse kaart uit het
kasteelarchief van Heeswijk, maakt ons al bescheiden, aangezien
blijkt, dat in de loop van de achttiende en negentiende eeuw in
Dinther reedsontginningen plaats vonden. We stellen onshet bezit,
dat oorspronkelijk aan de abdij toebehoorde, niet veel groter voor,
dan dezeshoeven met schaarrechten. Dezegoederen waren niet het
gevolg van ontginningsactiviteiten in de nabijheid van de op de
76

S. J . FOCKEMA ANDREAE, D e Grote Waard.... t.a.p. bijlage I I .
' • J . F . NIERMEYER, H e t klooster Berne.... t.a.p. p.115.
" Originele oorkonde in abdijarchief.
78
D e term gemeente voor de noordbrabantse gemene gronden is v a n D .T H .
ENKLAAR, Gemeene Gronden in Noord Brabant in de Middeleeuwen, 1941.Inleiding p .
V.
7
"J . F . NIERMEYER, H e t klooster Berne.... t.a.p. p . l 15.
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kaart van 1851genoemde 'lieu-dit' Bernissehoeven, maar ze bestonden reeds bij de overdracht aan het klooster. Wel verwierf de abdij
later nog een aantal afzonderlijke percelen en in 1314zelfs nog een
huis en 'pomerium' 80 , maar deze schenkingen en aankopen waren
bedoeld voor het onderhoud van altaren en kapellen. De in de oorkonden Aen B genoemde 'curiae' behoeven dezeconclusienietin de
wegte staan, aangezien omstreeks 1200inverschillende streken van
Europa de term curtis of curia nog slechts een administratief centrum, ofzelfs hoeve ofpartieel land aanduidde 81 . Naast deze bezittingen maakte Berne ook aanspraak op een aandeel in de gemene
gronden en op rechten in de Loosbroek en over de Aa 82 . Van een
ontginningsactiviteit alsgevolgvan de agrarische bedrijfsvoering op
grote schaal is echter geen spoor te ontdekken.
2. Berlicum

Hoewel het aantal bezittingen in Berlikum niet veel verschilde
van het aantal in Heeswijk/Dinther, isdegrootte niet meer goed na
te gaan, aangezien in 1654 twee van de vijf bedrijven werden verkocht, resp. voor 5.750 en 10.250 ponden. De 'Blaffaert' vermeldt
de oppervlakte uiteraard niet meer. Interessant is het feit, dat in
tegenstelling tot Heeswijk/Dinther de percelen niet aaneensluitend
lagen, maar her ender door degemeenteverspreid. Zover de oppervlakte bekend is, was de samenstelling als volgt:
I D e hoeve 'het Beekveld'
50,2167 h a .
hiervan w a r e n k a n t e n en driessen (braak)
12,7035 „
I I 'Braakven'
21,2205 „
I I I 'Onderstal' verkocht voor 5.750 p o n d e n
I V Naamloze hoeve
32,9785 „
hiervan kanten en driessen
5,7510 „
V ' T e n Heggen' in de Sandtstraat verkocht voor
10.250 p o n d e n
V I Losse percelen
12,1530 „
Uitgegeven in erfpacht
2,1580 „ 1 7 p o n d e n
3,6795 „ 36 p o n d e n

80
H e t bijbehorende land, d a t Balendonk wordt genoemd, blijkt in d e 17e
eeuw bij de a a n het abdijhuis toebehorende gronden gerekend te worden. D e
m a t e n van een aantal van de percelen in deze 'Ballendonq' werden echter in de
'Blaffaert' niet opgenomen.
81
B. H . SLICHER VAN BATH, De agrarische geschiedenis van West-Europa. 1960.
p.59.
82
D e term 'cocheredes' wordt in dit verband door Niermeyer vertaald met
medegeërfden (t.a.p. p.118) en niet met mede-erfgenamen. Misschien k u n n e n
de heren van Cuyk en R o d e (Rossum?) als zodanig betiteld worden, m a a r de in
oorkonde C genoemde coheredes van Hedinkhusen zullen toch wel erfgenamen
geweest zijn.
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Een groot gedeeltevan de percelen blijkt, na identificatie met behulp van de topografische kaart, gelegen te hebben in het gebied
langs de Aa.
Zeer waarschijnlijk isdebasisvoor dit goederenbezit van de abdij
in Berlicum een administratief centrum van een voormalige hoforganisatie van het kapittel van S.Salvator te Utrecht geweest, dat
in 1237 door middel van goederenruil verkregen werd. Als tegenprestatie stond de abdij goederen in het Sticht af en betaalde ze 20
schellingen perjaar tot de zaak vereffend was. Zowel een oorkonde
van abt Hendrik II van Bernealseenchirograafvandeken en kapittel van S.Salvator uit 124083 zijn over deze kwestie bewaard gebleven. Blijkbaar was dehof oorspronkelijk onderworpen aan voogdij, aangezien in 1243 de voogd, Dirk van Herlaar de voogdij over
'curtis' en 'villa' (dorp) samen met zijn andere bezittingen en cijnsen in Berlikum, maar metuitzonderingvan zijn dienstlieden (ministeriales), verkocht voor een bedrag van 28 Leuvense ponden 85 .
Deze financiële operaties van de abdij zullen misschien samen
met de aankoop van de tienden in Berne en Herpt van de abdij
St.Truiden in 1246/4786envan veeweiden, encijnsen in Woerd (bij
Altforst), Oss en Gaal (bij Schayk) van Hendrik van Haren en zijn
broers in 124487 een gebrek aan liquide middelen hebben veroorzaakt. De verkoop van de uithof te Sanden aan het kapittel van
Xanten in 124688zal daarom welniet alleen uit utiliteitsoverwegingen hebben plaats gevonden. De genoemde schenkers en verkopers
uit de 12e eeuw zijn nog vaak van adellijke origine, maar dit isniet
meer het geval in de 13eeeuw. Dewat grotere goederen van adelof
geestelijke instellingen moeten dan gekocht worden, terwijl de
eigenlijke schenkingen slechts kleinere gedeelten omvatten en de
schenkers niet meer afkomstig zijn uit de hoogste sociale kringen.
Hierbij gaanweervanuit, dat depreambule ofarenga der oorkonde
serieusgenomen moetworden endat deschenkingengeen gecamoufleerde aankopen zijn. Deze hele teneur tekent zich ook duidelijk af
in Berlicum, waar de latere schenkingen slechts een stuk land, een
weide of een hooiland omvatten. Dit was bijv. het geval met de
schenkingen door een zekere Heilwig van Berlikum van het zoge-

83

o.B.H.z. I. no.374.
Het gebruikte woord 'ministeriales' zal hier toch wel niet de betekenis van
dienstadel hebben.
86
o.B.H.z.supp. no.84.p.55.
86
o.B.H.z.supp. no.92pp.60/61.
e
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SLOET, Oorkondeboek van Gehe & gutphen no.663.
84

27

naamde 'Braakland' in 126689, door Elisabeth Luttelman en haar
dochter in 1284/128590 en door kinderenvan Dirk,debastaard van
Heusdenvandezogenaamde 'Ghestelakker' in 129591.Daarentegen
waren detienden en cijnsen, afkomstig uit het bezitvan het kapittel
vanS.Salvatorin Utrechtin 1251/52 92 eneenhofstede'OpdeRunne'
genaamd, door aankoop verworven.
Een volledige reconstrucite van de bezitsvorming van de abdij in
Berlikumisondoenlijk. Toch laten een aantal van detoponymen uit
de tijd van verwerving zich terug vinden in de 'Blaffaert'. We kunnen in dit verband het al eerder vermelde 'Braakland' noemen,
evenals het land bij dehoeve 'op de Runne' en de weide 'Enstwiele'
('t Enxst, Busken op 't Enxst, Dries op de Enxt). Deinde 'Blaffaert'
voorkomende tienden in Berlikum zullen ten dele afkomstig zijngeweest uit de door overeenkomst met het kapittel van S.Salvator te
Utrecht in 1251(52) verkregen tiende 93 en uit de novale tiende 94 ,
die de abdij in 1394 95 verwierf.
Met behulp van de kaarten uit de gemeente-atlas van Kuijper96,
en de topografische kaart kunnen we voor een belangrijk gedeelte
vaststellen, waar deze percelen en tiend-blokken gelegen, resp. op
gerust hebben. Het blijkt, dat het begrip 'Berlikum' zowel in de
'Blaffaert' alsin de middeleeuwse oorkonden ruim opgevat dient te
worden. De toponymen 'Nyvelaar' (tiend-blok), 'Braakveld' en
'Spork' (tiend-blok) treft men aan in de gemeente Den Düngen ten
zuiden van de Aa; toponymen 'Hasselt', 'Wamberg', 'Beekveld',
'Brand' en 'Zandstraat' vinden wein de gemeente Berlikum, terwijl
de Groenstraat (hoeve) zich in Middelrode bevindt.
De omvang van het grondbezit der abdij in Berlikum was, als
men op grond van de vroegere pachtopbrengsten de groote van de
beide bedrijven die in 1654 verkocht werden op ca. 60 ha 97 schat,
aanzienlijker dan indegemeente Heeswijk/Dinther. De oppervlakte
van de bezittingen (ca. 250 ha) besloeg ongeveer een kwart van de
gehele oppervlakte der gemeente (1.046 ha).
De verhouding tussen de oppervlakte vandebezittingen in BerlikumeninHeeswijk/Dinther stemtaardigovereenmetde verhouding
van de gemiddelde pachtopbrengsten derbeide gemeenten als 7:4.
89

o.B.H.z.supp. no.152p.101,Neer. Bern.
o.B.H.z. supp.no. 231 p.192.
o.B.H.z.supp.no.299p.254.
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o.B.H.z.supp. no.115p.75.
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De 'Blaffaert' vermeldt het Clein novaal tiendeke
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Oorkonde in archief abdij Berne.
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J. KUYPER, Gemeente-atlas van NoordBrabant,Leeuwarden 1866.
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De pachtopbrengst van de hoeve in het Beekveld (50 ha.) bedroeg in 1634
in geld f100,- terwijl 'De Onderstal' f160,- en 'Ten Heggen' f250,- opbrachten.
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3. Het Land van Heusden

Het grootste gedeelte van dein de 'Blaffaert' genoemde bezittingen bevond zich in de nabijheid van het klooster zelf. De grond
werd hier perceelsgewijs verpacht, in tegenstelling totde situatie in
de Meierij vanDenBoschwaar helebedrijven verpacht werden.Dit
verschil inverpachting zalwaarschijnlijk veroorzaakt zijn dooreen
andere verkaveling. Terwijl in de Meierij sprake wasvan blokverkaveling met bewoning op de kavels, overheerste in het Land van
Heusden en Altena de blokverkaveling zonder bewoning. In het
laatste gebied woonden de boeren in de stad ofin de dorpskernen.
De in de 'BlafTaert' aangekondigde kaart is helaas niet meer te
vinden, maar metbehulpvanenkeleandere kaarten, zoalseenkaart
vervaardigd in 1663door delandmeter Aert vanAlcken98 endetopografische kaart kunnen wedesituatie redelijk reconstrueren. Het
gebied tussen de, door het graven vande Bergse Maas verdwenen,
Korte en Groene SteegendeBernse dijk - eengebied vanca.50ha
- wasinzijn geheelvandeabdij. Tenzuiden hiervan, inhet gebied
langs het Oude Maasje, bezat ze eengroot gedeelte van de landerijen. Eenvergelijking tussen dekaart vanVanAlcken en de topografische kaart laat zien, dat zowel de toponymen, alsde perceelsvormen grotendeels zijn blijven bestaan. Zobleven denamen Hoefblok, Dijkblok, Damblok, Kerkblok, Mommerenhoek en Middelblok tot op de huidige dag bewaard.
Een belangrijke vraag, die ons nu vooral interesseert, mede in
verband metdeal eerder besproken stelling vanFockemaAndreae,
is de oorsprong van deze, in de 17e eeuw,vrij belangrijke bezittingen.Naar onzeovertuiging moeteengrootgedeeltevandegoederen
buiten het directe meandergebied van Berne verkregen zijn in de
tweede helft vande 13eeeuw. Ditlaat zichvoor Oud Heusden zonder meervaststellen.Devoornaamste bezittingen zijn hier inde17e
eeuw een aantal akkers, hooibroeken en elzenbossen in het gebied,
dat de Ruykens endeWestaeckers werd genoemd. Metbehulpvan
de kaart uit de atlas van Kuijper laat zich dit gebied identificeren
alsdeReekens endeWest-akkers, gelegen tenzuiden vanhet Oude
Maasje en tennoorden vandeWijde Waterloop. Delanderijen van
Berne in dit gebied hadden tezamen een oppervlakte van 93,6760
ha. Deherkomstvandezepercelen valt metvrij grote zekerheid aan
tegeven.In 1283verkocht heer Dirk vanOudHeusden drie hoeven
en eenhalve hoeve land tegen 240ponden Leuvens aanBerne.Een
oorkonde over deze handeling werd, nadat de gebruikelijke afkondigingindekerkvanOudHeusden wasgeschied, bezegeld door zijn
neefJan III vanHeusden". Degoederen werden door deze bevrijd
98
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van feodale plichten en van onderhoud van de dijken, met uitzondering van het onderhoud van de 'sydewinde', de dwarsdijk. Aangezien deoorkonde alsliggingvan de goederen het gebied tussen de
wetering (Gaesewijdse wetering?) en Doeveren opgeeft, kunnen we
concluderen, dat het inderdaad het gebied betreft, dat later de Reekens en de West-akker zal heten. Bovendien waren deze percelen in
de 17eeeuw onderhoudsgelden schuldig voor dedijk langshet Oude
Maasje. De in 1283 gekochte hoeven zullen waarschijnlijk gelegen
hebben aan de op de kaart genoemde Lange Steeg. Aangezien ze
eerst aan het eind van de 13eeeuw in het bezit van Berne kwamen,
is een uitbreiding van het landbouwareaal door ontginningen niet
aannemelijk te achten. De gemiddelde bedrijfsgrootte zal dus van
oorsprong op ca. 25 ha geschat kunnen worden.
Met uitzondering van een aantal oorkonden uit het eind van de
dertiende eeuw, die voornamelijk betrekking hebben op ruil van
land enop kleinere schenkingen, missendebronnen over het gebied
langshet Oude Maasje, in de omgeving van Herpt en Hedikhuizen
behoorlijke aanduidingen. Zowel de stichtingsoorkonde100 als het
'allodium Bernense'101 vermelden het bezit van allodiale goederen
in Berne en Masemunde, maar er isgeen enkele aanwijzing over de
omvang van deze bezittingen. Toch vermoeden we, dat het Bernse
Meandergebied tot aan het eindevan de dertiende eeuw niet in zijn
geheel aan Berne heeft toebehoord.
In 1293vond er namelijk een goederenruil plaats tussen de abdij
en een drietal personen. Lambertus Husine enJan van Veen gaven
land op, dat de 'Gheer' genoemd werd en dat gelegen was bij het
land 'Eichmaer', terwijl Boidekinus van Hedikhuizen land ruilde
in de 'Eichmaer' 102 . Hoewel de 'lieu-dit' Eichmaer in de 'BlafTaert'
niet meer voorkomt, wordt wel gesproken over de Bernse Geer in
binnen-Berne. Ons vermoeden wordt nog versterkt door een schepenbrief uit hetzelfde jaar, waarin de ruil van een stuk land, de
'hare' genaamd, wordt beoorkond, terwijl in de 'BlafTaert' gesproken wordt van de 'papenhaere'.
Het bezit van goederen in Masemunde (bij Hedikhuizen) was
voor Fockema Andreas een belangrijke aanwijzing om aan Berne
een belangrijke rol toe te kennen bij de eerste waterstaatkundige
organisatie van de Grote ofZuid-Hollandse Waard 104 . Ook van dit
bezit is de oorspronkelijke grootte echter weer niet vast te stellen.
Waarschijnlijk lag het in het gebied, dat in de 17e eeuw en ook nu
100
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nog het Damblok heet. Hoewel de 17eeeuwse omvang van 12à 14
ha niet het gehele Damblok besloeg, moeten we ook hier weer aanvullingen aan het einde van de 13e eeuw constateren. Het betrof
hier wederom een overeenkomst, waarbij ruil van land plaats
vond105. De abdij verwierf het land de 'campt' (in de 'Blaffaert' de
'grote camp') en de 'geren' (geerkamp in het damblok).
Ook in Herpt moeten zich volgens het 'allodium Bernense' reeds
omstreeks 1200 bezittingen hebben bevonden. Vreemd genoeg behoorde deze grond niet, zoals men zou verwachten, tot de directe
administratie van het betrekkelijk dichtbijgelegen klooster zelf,
maar tot het 'horreum' of de 'uithof' in Wijk. Dit is tenminste het
geval, indien we de lijst als een opsomming van 'horrea' met bijbehorende landerijen lezen en niet als een aantal afzonderlijke bezittingen. Uit het verdere verloop van de tekst menen we, dat de
eerste lezing de voorkeur verdient. Voor de duidelijkheid drukken
wede integrale tekst (zonder interpunctie) van het 'allodium' afals
bijlage I. De verspreiding van de bezittingen van het voorwerk van
Berne in Wijk en hun grote aantal, doen een oorspronkelijke hoforganisatie vermoeden, die misschien in zijn geheel aan de abdij
geschonken werd. Erg aannemelijk is deze veronderstelling echter
niet, aangezien schenkingen van een dergelijk formaat aan een Premonstratenzer abdij elders zeer zeldzaam zijn106.
Misschien bestond erverband tussendezebezittingen en de tamelijk omvangrijke organisatie van de uithof van de abdij van Sint
Truiden in het nabijgelegen Aalburg. Zeker is, dat in de 13e eeuw
deze abdij uit rationalisatie-overwegingen bepaalde rechten, zoals
detiendrechten in Berne en Herpt endevoordracht van de Herptse
pastoor aan Berne verkocht107.
In deloopvan de 13eeeuwwordt aan dit oorspronkelijke bezit in
Herpt nog het nodige toegevoegd, maar ook hierbij ontbreken duidelijke aanwijzingen omtrent denauwkeurige liggingende omvang.
Zo schonk in 1250een zekere Boudewijn, heer van Vucht, zijn goederen tussen Husdenredam (de dam bij Heusden in het Oude
Maasje) en Masemunde108.Eenschepenbriefuit 1278vermeldt nogmaals een schenking van goederen tussen Masemunde en de Heusdense dam. Deze goederen werden in leengehouden van de zojuist
genoemde Boudewijn van Vucht door een zekereJordanus, ridder
van Berne109.Deschenkers,eenzekere Danyelvan Oorschot, ridder
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en zijn kinderen konden waarschijnlijk door verwantschap rechten
op deze landerijen doen gelden.
Voor het Land van Heusden resten ons tenslotte twee interessante
oorkonden van J a n I I I van Heusden. Het eerste stuk uit 1274 110
behelst een regeling voor een deugdelijke afwatering van de Bernse
gronden ter vervanging van een niet voldoende lozing. Blijkbaar is
het Oude Maasje op dat tijdstip een reeds practisch dode rivierarm
geworden, want de Heusdense heer belooft, dat hij zal zorg dragen
voor het schoon houden van het riviertje door met zeisen het aangegroeide gras te laten weghalen (extirpando gramina falcibus), opdat
het overtollige water kan wegstromen. De abdij mag de nieuwe
sloot, die zal uitmonden bij Masemunde, graven aan de onderzijde
van haar dijken (infra aggeres suos) uitgezonderd door het land,
dat "t Sant genoemd wordt.
Helaas is dejuiste ligging van dit perceel niet meer vast te stellen
hoewel in de 17e eeuw nog de 'sandtacker' bestond, die in de buurt
van de 'hoff binnen Beern' gelegen was. In 1274 was dus binnenBerne reeds bedijkt, maar de afsluiting van het Oude Maasje en de
aanleg van de hoge Maasdijk bij Hedikhuizen had toen nog niet
plaatsgevonden. Dit blijkt uit de al eerder genoemde getuigenverklaring 1 1 1 en uit een oorkonde van 1281 1 1 2 . Deze oorkonde vermeldt de verkoop van een waterlozing (aquaeductus) door het land
Nedershem door J a n I I I van Heusden aan de abdij, aan de parochies Herpt en Luttelherpt en aan de parochianen van Hedikhuizen
en Vlijmen. De kopers van deze lozing mogen het Oude Maasje
bedijken om het rivierwater te keren (Peraggerare ad fluvio resistendum) en tevens land nemen om de nabijgelegen plaats te bedijken. Nu zijn er twee aanwijzingen, die doen vermoeden dat het
hier ging om de aanleg van een dijk, die het Oude Maasje definitief
afsloot van de hoofdstroom. Ten eerste het gebruik van de prepositie
'per' voor het 'aggerare'. Ten tweede het feit, dat volgens de oorkonde van 1274 het Oude Maasje reeds een vrijwel dode stroom was
geworden, waaruit gras e.d. moest worden verwijderd, zodat een
werkelijk overstromingsgevaar niet te duchten zal zijn geweest, aangezien in 1274heemraden waren aangesteld, die zo nodig het 'Oude
Maasje' dagelijks moesten schouwen.
Aan het einde van de 13e eeuw was het grondbezit van de abdij
in de omgeving van Berne grotendeels afgerond en bestond er een
behoorlijk afwaterings- en bedijkingssysteem. De basis van dit
grondbezit moet reeds in de 12e eeuw gelegd zijn, maar door de
schaarste aan bewaard gebleven bronnen valt hierover niets met
110
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zekerheid te zeggen. Een tweede periode van bloei maakte hetklooster door in de jaren tussen ca. 1240-1280. Dit verschijnsel stemt
overeen met de situatie van andere Premonstratenzer abdijen 1 1 3 .
Nu we in grote lijnen hebben gezien, wat de positie van grondbezitter voor de abdij inhield, moeten we ons tenslotte de vraag
stellen, welke materiële betekenis we aan dit grondbezit moeten
toekennen.
VI.

D E INKOMSTEN DER ABDIJ

In het voorafgaande kwamen we reeds tot de conclusie, dat de
materiële en geestelijke activiteiten de basis vormden voor de inkomsten der abdij. Naarmate de economische malaise voortschreed
en de pachtopbrengsten, die reeds vroeg het oorspronkelijke uitbatingssysteem vervingen, relatief daalden, wonnen de inkomsten
uit de geestelijke activiteiten aan betekenis. Reeds in de 13e eeuw
ontving Berne een aantal patronaatsrechten en altaren en in de
loop van de 14e en 15e eeuw werden deze aangevuld met een groot
aantal kleinere schenkingen, bijv. voor opname in het necrologium.
Aangezien het aantal bewaard gebleven pachtbrieven zeer gering
is en er slechts drie middeleeuwse pachtboeken resteren, kunnen we
slechts enkele zeer voorzichtige conclusies trekken. Het eerste dat
opvalt bij de bestudering van de contracten en pacntboeken, en
eigenlijk was dit sinds het onderzoek van Jansen 1 1 4 ook niet anders
te verwachten, is het vrijwel ontbreken van betalingen in natura.
Slechts erfpachten werden wel voldaan in tarwe, rogge of kippen.
De gemiddelde pachtprijs voor een bedrijf lag in de 14e eeuw op ca.
18 schellingen (Leuvens), terwijl de prijzen voor losse percelen varieerden tussen 2 en 8 schellingen. In het Land van Heusden lagen
de pachtprijzen gemiddeld 10 à 20 schellingen hoger.
In tegenstelling tot de situatie bij de Cistercienzerabdijen, was er
van een volledige centrale administratie blijkbaar geen sprake, aangezien er in het archief geen enkel spoor is achtergebleven van de
administraties van de proosdijen Maarsbergen, Altforst en Honswijk.
Interessanter dan de middeleeuwse pachten zijn de opbrengsten
uit de 16e en 17e eeuw. In verband met de oorlogsomstandigheden
ging men toen weer gedeeltelijk over tot pachten in natura en de gegevens hierover zijn nauwgezet bewaard. De belangrijkste Produkten, die de pachters van de abdij uit de Meierij moesten afdragen
waren: rogge, gerst, boekweit, boter, varkens, kalveren, schapen,
118
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kapoenen, bijen, wasenlaken. Elkbedrijf moestzorgdragen voorde
aanplant van nieuwe heesters en moest enkele dagen perjaar vaardiensten verrichten. De bezittingen in het Land van Heusden
brachten vooral: tarwe, hop, erwten, hooi, haver, appels, boter,
kaas enossen op.Hoewel dehoeveelheid te leveren goederen gelijk
bleef, steeghetverschuldigde geldbedrag indeeerstedecenniënvan
de 17eeeuw. Tussen 1626en 1634(n.b.het belegvan 's Hertogenbosch) bedroeg het stijgingspercentage zelfs 10,5%, maar na 1634
nam destijging langzaam af, totna 1648 de pachten weer grotendeels omgezet werden in geld.
Om eenbeeld tegevenvandeinkomsten vandeabdij indezejaren volgt hier een overzicht van alle inkomsten uit pachten e.d.in
1634.
Meierij van 's Hertogenbosch

Land van Heusden

f2.149 - 3st.
rogge
gerst
boekweit
boter
varkens (150 p.)
idem (100p.)
kalveren (f8,-)
hamels
kapoenen
laken;
was
bijen
knollen
appelen

f4.336- 18st.
tarwe
hop
erwten
boter
hooi
haver
ossen (vette)
kaas
groene kazen
appelen

286 mud
26 „
26 „
580 pond
4
2
17
20
42
62 el
22 pond
200
3 last
1 zak

8 mud
12 „
3 maldern (mud?)
7.000 pond
9 wagens
18mud
2
300 pond
2 grote
20zak

Naast depachten werdendeoverigeinkomsten verkregen uithuishuren (331lb/17 sol./3d.) enuitde opbrengsten van altaren engebedsdiensten (123 lb/17 sol.). Onvermeld laten we hierbij de inkomsten vandeparochies, aangezien niet precies duidelijk is,ofhet
restant ten dienste vande desbetreffende parochies bleef, ofaande
abdij verviel.
De pachters vandeabdijgoederen, hadden hetinde 17eeeuwin
ieder geval niet bijzonder gemakkelijk. In zoverre wijkt het beeld
weinig afvan de gehele situatie in dit gedeelte van Brabant in die
tijd115, waarvan de nog bewaard gebleven notarisprotocollen een
goed getuigenis vormen. Om deze moeilijkheden te demonstreren
zullen we als voorbeeld een doorsnee bedrijf uit Heeswijk nemen.
De pacht hiervan bedroeg f 90,-.
15
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18 mud 2 sest. rogge
1 mud gerst
3 mud boekweit
90 pond boter

2 hamels van f 6 , - p . st.
9 kalveren van f 8,- p . st.
6 kapoenen
100 bijen
1 pond was.

Voorts was dit bedrijf belast met een koren- en smaltiende, gemene lasten en een cijns voor de heer van Heeswijk, terwijl op bepaalde percelen cijnzen rustten ten behoeve van het ' H .Cruys' altaar. De omvang van dit bedrijf was ca. 13ha waarvan bijna 10 h a
hooi en grasland. Aangezien voor de pacht van 90 pond boter zeker
twee koeien 116 nodig zullen zijn geweest en misschien zelfs meer met
het oog op de karige voedingssituatie opde zandgrond, zal er voorde
melkproduktie van het gezin zelf niet veel ruimte overgebleven
zijn 117 . Bovendien moesten elkjaar 9 kalveren geleverd worden, zodat bijvoedering en gebruik van de gemene gronden een harde
noodzaak moet zijn geweest, zeker ook in verband met het andere
vee. Dit alles zal beslist tot interen op het kapitaal en een groeiende
armoede geleid hebben.

VII.

CONCLUSIE

Bij onze bespreking van de bezittingen der abdij moesten we een
deel buiten beschouwing laten. Ten dele geschiedde dit door grote
hiaten in het bronnenmateriaal, ten dele ook in verband met het
feit, dat een aantal bezittingen vaak eeuwenlang een zelfstandig bestaan leidden 118 . Ook zijn sommigen, zoals bijv. de proosdij Maarsbergen, reeds aan een uitvoerig onderzoek onderworpen geweest 119 .
Als we het geheel overzien dan kunnen we het volgende concluderen. De abdij Berne behoorde niet tot de zeer grote abdijen met
haar gehele grondbezit van ca. 3.000 ha 1 2 0 . Haar belang ontleende
ze in de eerste plaats aan haar geografische ligging in het grensgebied tussen Brabant en Holland. Als gevolg van deze ligging
116
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mocht zezich bij wijlen verheugen in de belangstelling van de Brabantse en Hollandse landsheren. Vooral in de eerste tijd nam daarnaast de lage adel een belangrijke plaats in in de rij van begunstigers. In de loop van de tijd werd deze rol grotendeels overgenomen
door niet-adel en tevens (maar uiteraard niet alleen daardoor) verminderde de omvang der schenkingen. In tegenstelling tot de situatie bij de Zuidnederlandse Norbertijner abdijen121 was de verhouding tussen Berne en andere geestelijke instellingen meestal van
zakelijke aard. De enige ons nog bekende schenkingvan geestelijke
zijde is de gift van toen hoeven in Maarsbergen door de Utrechtse
bisschop Andries van Cuyk, waarvan we een bevestiging hebben in
een oorkonde uit 1127 van bisschop Otto II van Lippe122.
Een bijzondere band heeft de abdij altijd onderhouden met het
Kleefse. Zo bestond er eeuwenlang een gebedsgemeenschap tussen
het stift Bedbur en Berne, die haar weerslag vond in het necrologium. Ook de graven van Kleeflieten enkele malen hun gunsten blijken, hetgeen we kunnen afleiden uit vermeldingen in het necrologium 123 en uit oorkonden van 1345 en 1358124,waarin onder meer
tolvrijdom werd geschonken voor het vervoer van 8lasten (wagens
ofschepen) wijn.
De vraag ofdeze band teruggaat op een oorspronkelijke familierelatie tussen de stichter van het klooster enhet Kleefse gravenhuis,
hetgeen gesuggereerd wordt door deovereenkomst tussen het Kleefse en Bernse wapen, moet ontkennend beantwoord worden. Weliswaar wordt deze relatie door enkele laatmiddeleeuwse kronieken125
vermeld, maar volgens de Kleefse archivaris F. Gorissen berusten
deze vermeldingen op aanspraken van de Altena's en de strijd hierover in de 14eeeuw. De vermelding van Arnold,jonge graaf (juvenis comes) van Kleef als een der getuigen in de stichtingsoorkonde
van 1134 zal dus wel berust hebben op de toenmalige gezagsverhoudingen en niet op verwantschap met Fulco van Berne.
De schenkingen aan de abdij waren meestal van beperkte omvang. Ze werden aangevuld met bezittingen, die door aankoop of
ruil werden verkregen. Van eengrootscheepse ontginningsactiviteit
valtgeenspoor te bekennen. Omstreeks 1300had de abdij het grootstegedeeltevan haar bezittingen afgerond. Twee perioden zijn voor
deze bezitsvorming van het grootste belang geweest n.l. de perioden
121
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tussen ca. 1130-1180 en tussen ca. 1240-1280. Angstvallig werd er
voor gewaakt, dat men door nieuwe bezittingen geen feodale of andere wereldlijke verplichtingen op zichnam126. In het licht van dit
streven moeten we ook de vrijdom van hofdiensten aan wereldlijke
heren zien, die in 1360door de Brabantse hertog alsvoogd van het
klooster, werd verleend127. Hoewel het grondbezit en de daarmee
samenhangende activiteiten een belangrijke rol speelde in het
kloosterleven te Berne, nam het niet, zoals bij de Cistercienzen een
overheersende plaats in.
BIJLAGE I

Hoc est allodium Bernensis ecclesie quod Folkoldus vir liber et
dives sed et uxor eius Bescela inspiratione divina ad honorem Dei
et beate virginis Marie optulerunt scilicet:ipsam Bernam et Masemunde cum omnibus suis attinentiis et piscatura et omni fructu qui
poterit ex alluvione provenire. Sed et allodium in Altfursche et in
Vûrt cum omnibus suis attinentiis. Item etiam Merseberch cum
omnibus suis usibus quos seculo viventes inibi iure optinuerunt. In
super allodium Babylonia cum omnibus appartinentiis. Super hec
etiam plurimifidèlesDomino inspirante predicta sua eidem ecclesie
contulerunt. In quorum predictus constructa sunt horrea ecclesie
quorum unum est in Risewihc cum omnibus attinentiis suis et possessionibus quas habet ecclesia in circumiacentibus villis Similiter et
Wihc cum omnibus attinentiis suis et terram quam tenet in Vene et
Alleburhc et in Hesebenne et in Doeveren et in Genderen et Medewen et Dussen et Herpt et Hiddenkusen et Hüne et Bardewihc et
Harkele et Gûrinchem et Rothem et Hedel et Kirkewihc et Brûchem et Dilewinne et Vurdragen et Welle et Hemerze et Halst en
Püderoygen et Gale cum omnibus attinentiis suis et Derenburhc
cum omnibus attinentiis suis et possesionibus quas tenet ecclesia in
Hûseniggen etNifterihc et cum circumiacentibus villis.Simili modo
Sanden cum attinentiis et Lewen cum attinentiis et terram quam
habet ecclesia in Oygen et Staveren cum omnibus attinentiis et
Bast cum omnibus appartinentiis et horreum ecclesie quod vacatur
Bernhese cum omnibus pascuis et rivis et silvisadiacentibus. Ad hec
etiam possesionesquas tenet ecclesiain Dinthere in Nisteire et Asten
quod predium quod dedit ecclesie Albertus et uxor sua in Vehchele
Id omnibus his possesionibus habet ecclesia potestatem in pascuis
et rivis et ceteris civilibus utilitatibus.
x) De oorspronkelijke interpunctie werd gehandhaafd.
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SUMMARY

The landedpropertyand theeconomicposition ofthe
Praemonstratensian Abbeo of Berne
With her property of about 7000 acres, the Abbey of Berne, founded in 1134near Heusden, did not belong to the great abbeys. This
property was extended over the present provinces of South-Holland,
North-Brabant and Utrecht. T h e position of the Abbey was of temporary importance owing to het situation on the borderline between
the Duchy of Brabant and the County of Holland. Although the
Families of the Duke and the Count paid some attention to the welfare of the Abbey, most gifts came from the lower ranks of the nobility and since the second half of the 13th century from the laity.
Those gifts were always incomplete and were sometimes completed
by purchases and exchanges. About 1300 the landed property was
completed.
An examination ofthree main areas, e.g.:the villages of Heeswijk/
Dinther, of Berlicum in the Bailiwick of Bois-le-Duc and the surroundings of Heusden, seemed to reveal that some theories about
the scope of the clearing -activities and the building of dams by the
Abbey, were not entirely true. With aid of 16th and 17th century
sources (in particular the lists of Secularizations by the Calvinistic
goverment) it was possible to demonstrate, that the possessions of
the Abbey in the 12th and 13th century were not greatly altered
during the next centuries. It seemed a little rash to accept the idea
of great agricultural activities only on the authority of some of the
oldest charters and the knowledge of activities of other cloisters.
In the sources of Berne we did not find a trace of 'conversi' and
their position in the 'grangia'organisation. We think it is a result of
the leasing of land, a process, that appears very early in the history
of the Bailiwick of Bois-le-Duc. As result of this situation the most
important part of the income of the Abbey came from landleases
and spiritual activities.
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DE O L I G A R C H I S E R I N G V A N F R I E S L A N D
I N DE T W E E D E H E L F T V A N DE
ZEVENTIENDE EEUW
J. A. FABER

Evenals in andere delen van de Republiek, heeft ookin Friesland
eenregentenpatriciaat kansgezien om in de loopvan de 17een 18e
eeuw een oligarchisch bewind te vestigen. Een steeds kleiner wordende groep van regentenfamilies slaagde erin, een steeds sterkere
greep te krijgen op de bestuurlijke en rechterlijke macht, met daaraan verbonden de zo belangrijke beschikkingsmacht over de ambten.
In Holland was dit regentenpatriciaat in hoofdzaak voortgesproten uit de door handel, scheepvaart en nijverheid rijk geworden
stedelijke burgerij1. DaarentegenwasinFriesland veeleerhet platteland de bakermat van het regentenpatriciaat. Immers, de kern van
dit regentenpatriciaat tijdens de Republiek werd gevormd door afstammelingen van de middeleeuwse hoofdelingengeslachten. Deze
hoofdelingen staken in de late middeleeuwen boven de rest van de
plattelandsbevolking uit in macht en aanzien, voornamelijk op
grond van hun relatieve rijkdom in de vorm van grondbezit. Zij
hadden reeds toen aanzienlijke invloed op bestuur en rechtspraak,
woonden doorgaans op versterkte huizen - stinzen - en hielden er
veelal een eigen krijgsmachtje op na 2 . Zij waren destijds geconcentreerd inhet westen ennoordenvandeprovincie;inhetgrootste deel
van de Wouden enin de Lage Midden kwamen zij toen vrijwel nog
niet voor3.
Behalve deze hoofdelingen- of oude Friese edele geslachten,
drongen tijdens de Republiek nog een aantal andere families door
tot de regentengroep:
1. Enige van elders afkomstige adelijke families, die in Friesland
waren terecht gekomen door huwelijk of door functies aan het
stadhouderlijke hof.
2. Enige Friese eigenerfde geslachten.
Door deze herkomst en samenstelling heeft het Friese regentenpatriciaat nog lang het karakter behouden van een plattelandsaristocratie met als kenmerken: grootgrondbezit, het wonen op het
platteland met veelal bij stins of slot een boerderij in eigenexploitatie, het bekledenvan bestuursfuncties ten plattelande - grietman,
later burgemeester en bestuursfuncties in landbouworganisaties 1
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en voorts de belangstelling voor bebossing,jacht, e.d.4.
De middelen die de regenten in de 17een 18eeeuw aanwendden
om de greep op de overheidsmacht te verwerven en te behouden,
waren in Friesland in velerlei opzicht dezelfde als elders, te weten
het sluiten van acten van correspondentie, het vormen van vriendschappen of ligues, het opstellen van almanakken van toerbeurten
voor de onderlinge verdelingvan dezogenaamde ambulatoire ambten, en niet te vergeten de onderlinge handel in ambten.
Al deze middelen om de greep op de macht te verwerven en te
behouden, zouden echter aan de Friese regenten niet voldoende
houvast hebben geboden, indien zij niet tevens hadden gezorgd, de
beschikkingte krijgen overdeuiteindelijke grondslagvandemachtin
dit gewest, nl. het stemrecht. Dit stemrecht wasvanouds verbonden
aan bepaalde boerderijen en - inenkeleuitzonderingsgevallen - aan
plattelandshuizen. Tijdens de Republiek waren het in het algemeen
de eigenaren van deze stemdragende boerderijen en huizen, die
stemgerechtigd waren. Katholieken waren uitgesloten van het stemrecht, en vanaf de tweede helft der 17e eeuw werd bovendien het
stemrecht van corporatieve eigendommen - d.w.z. van kerkelijke
gemeenten, van gasthuizen en weeshuizen e.d. - als 'caduc' beschouwd5.
Om te laten zien, welkeinvloeddestemgerechtigden in Friesland
hadden, is op blz. 41 de staatsinrichting van dit gewest tijdens de
Republiek in een schematische voorstelling weergegeven6.
Aan de basisvan het schema bevinden zich de stemgerechtigden
ten plattelande en de magistraten en vroedschappen der steden.
Deze groepen werden beschouwd als de dragers van de souvereiniteit. De staatsrechtelijke structuur van de Friese steden komt in
principe overeen met die in de Hollandse steden:de magistraten en
vroedschappen vulden zichzelfaandoor middelvancoöptatie. Onze
aandacht zal zich verder uitsluitend richten op het platteland. De
stemgerechtigden aldaar kozen per dorp bij meerderheid van stemmen debekledersvan bestuurlijke, rechterlijke enkerkelijke ambten
in hun dorp. In de grietenij - de Frieseplattelandsgemeente - werd
gekozen bij meerderheid van dorpen. Op deze wijze werd o.a. een
drietal voor het grietmansambt aangewezen,waaruit vervolgensGedeputeerde Staten een persoon kozen, die dan door de Stadhouder
4

H . G. W . VAN DER W I E L E N , Een Friesche landbouwveenkolonie. Bevolkingsstudies
van degemeente Opsterland, 1930, p p . 9 4 - 9 5 . Gesch. v. Frl., p p . 366-371, 516-519.
6
C. J . GUIBAL, Democratie en oligarchie in Friesland tijdens de Republiek, 1934,
p p . 6 2 - 8 5 . N . E. ALGRA, Ein. Enkele rechtshistorische aspecten van degrondeigendom
in Westerlauwers Friesland, z . j . , pp.143-158.
• Hierbij werd voornamelijk uitgegaan v a n het bovengenoemde werk van
GUIBAL.
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werd benoemd. Ook andere bestuurlijke en rechterlijke ambtenin
de grietenij werden op vergelijkbare wijze vervuld. Eveneens bij
meerderheid van dorpen werden telkenjare door iedere grietenij 2
volmachten naar de Staten gekozen, één uit de adel en één uit de
eigenerfden. De Staten waren ingedeeld in 4 kwartieren: 3plattelandskwartieren benevens het kwartier der steden. Binnen de kwartieren vielen de beslissingen bij meerderheid van grietenijen; in de
Staten bij meerderheid van kwartieren, waarbij doorgaans 2 \ kwartier alsmeerderheid gold. De Staten benoemdenjaarlijks per kwartier de Gedeputeerde Staten: ieder plattelandskwartier leverde 2
Gedeputeerden, desteden 3.Destadhouder werdvoor het leven benoemd door de Staten; vanaf 1675werd het stadhouderschap erfelijk verklaard in mannelijke lijn voor de Friese Nassau's. De Staten
benoemden eveneens de raadsheren in het Hof van Friesland, het
hoogste rechtscollege. Hun aanstelling had plaats voor het leven.
De Staten beslisten tenslotte nog over de bekleding van een groot
aantal andere gewichtige ambten, zoalslid van de Staten-Generaal,
van de Raad van State,van deAdmiraliteit, e.d. Voor de bekleding
van deze zogenaamde ambulatoire ambten werden reeds vanaf de
eerste helft der zeventiende eeuw almanakken ingevoerd, een soort
rooster volgens welke deze ambten langs de verschillende grietenijen zouden rouleren. Het grietmansambt ontleende zijn aantrekkelijkheid mede aan deze bijkomende ambulatoire ambten.
Het door ons gegeven schema, hoewel onvolledig en alleen de
grote lijnen aangevend, laat duidelijk zien hoe alomvattend de invloedvandestemgerechtigden in Friesland was.Ditstaatsbestel had
danook,zekervoordietijd, zeerdemocratisch kunnenzijn.Dat kan,
in het voetspoor van Guibal in zijn reeds meermalen aangehaalde
dissertatie, worden aangetoond met de volgende cijfers7. Het totale
aantal stemmen bedroeg rond 10.000; het aantal inwoners van het
platteland bedroeg tijdens de Republiek gemiddeld rond 100.000.
Deverhouding van het aantal stemmen tot het aantal inwoners was
dusals 1 staat tot 10.Zetten wedaar nu eensdeverhoudingvoorgeheel Nederland in het midden van de 19e eeuw naast. Die zag er
toenzouit: voordeverkiezingvan deTweede Kamer als 1:36,voor
de gemeenteraadsverkiezingen als 1:21. Pas met de kieswet Van
Houten (1896) kwam de verhouding op 1:9.
Wat de verhouding van het aantal stemmen tot het aantal inwoners betreft, was Friesland dus tijdens de Republiek een nogal
democratisch land. Maar met dit theoretische verhoudingsgetal is
dan ook wel zoongeveer allesover die democratie gezegd. De praktijk zag er verre van democratisch uit. Deregentenimmers beschikten als grootgrondbezitters over veel stemmen en zij blijken dat
' GUIBAL,o.e., pp. 76-77.
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stemmenbezit ook nog te hebben uitgebreid door de aankoop van
stemdragende boerderijen.
Een beslissende fase in deze concentratie van stemmen ligtin de
tweede helft der zeventiende eeuw. Dat kan worden aangetoond
met behulp van de stemkohieren van 1640 en 1698. Deze stemkohieren waren registers waarin alle stemdragende boerderijen en
huizen waren opgetekend. Oorspronkelijk werden dieregistersin de
grietenijen bewaard. In 1640 besloten de Staten van Friesland, de
stemkohieren voordeheleprovincie teherzien endedubbelen ervan
op de provinciale griffie te bewaren. In 1698 heeft er opnieuw van
provinciewege een herziening van alle stemkohieren plaats gehad
entoen werden dezekohieren van 1698samen met dievan 1640gedrukt en in 6 dikke folianten gebonden.8 Dat geschiedde zodanig,
datsteedsopdelinkerbladzijde denamen van eigenaar en gebruiker
van elke stemdragende plaats in 1640 werden afgedrukt en op de
tegenoverliggende rechterbladzijde deze gegevens betreffende dezelfde boerderijen e.d. in 1698. Voorts moest daarbij worden aangetekend, welkeplaatsenin katholieke handen waren, omdat zij van
het stemrecht waren uitgesloten. In de kohieren werd dit aangegeven door de aantekening 'papist' of 'catholijcq Romein' bij het betreffende kohiernummer. Dat deze boerderijen toch nog in het kohier zijn vermeld, komt omdat het stemrecht juridisch verbonden
was aan de in het stemkohier geregistreerde goederen, en dus niet
aan een bepaalde persoon. Wanneer dan ookhet goed overging van
katholieke in niet-katholieke hand, dan herleefde in zo'n geval het
stemrecht. Het stemrecht van boerderijen in katholieke handen was
dus niet definitief vervallen, maar het was 'slapende'.
Overigens blijkt men zichniet in allegrietenijen aan de verplichting, om bij katholieken deze aantekening te plaatsen, te hebben
gehouden. Wellicht betekent dit, dat men in die grietenijen de discriminerende maatregel ten aanzien van de katholieken niet heeft
toegepast, en dat deze daar dus wel hebben kunnen stemmen, al of
niet bij volmacht.
Deaard van deze bron maakt het mogelijk, na tegaan welke verschuivingen er in de tweede helft van de 17e eeuw zijn opgetreden
in de verdeling van het stemmenbezit over de verschillende maatschappelijke groeperingen. Om van die verschuivingen een overzicht te krijgen, heb ik per dorp nagegaan hoeveel stemmen er in
1640 en 1698in eigendom waren bij de volgende groeperingen:
1. de corporaties: dit zijn kerkelijke gemeenten, gasthuizen, weeshuizen e.d.,
8

Stem-cohieren van Oostergoo, Westergoo en Zevenvoovden, bevattende de namen der
eigenaars en meijers van de stemmerende plaetsen in alle dorpen in Friesland, in 1640 en
1698, tegenoverelkander geplaetst, 6 delen.
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2. het regentenpatriciaat: grietmannen, burgemeesters, raadsheren,
dragers van familienamen van adelijke en eigenerfde regentengeslachten,
3. boeren enburgers: secretarissen, notarissen, juristen, predikanten
e.d., benevens alle personen die uitsluitend met voornaam en
patronymicum zijn aangeduid.
Een volkomen waterdichte isolering van de drie groepen is natuurlijk niet altijd mogelijk. Met name dederdegroep zalwelenkele
personen bevatten die eigenlijk in groep 2 thuishoren. Zo zijn er
grietenijsecretarissen geweest die zelf tot het regentenpatriciaat behoorden of daarmee door familierelaties verbonden waren. Hetzelfde komt ook wel voor bij predikanten, hoewel in mindere mate.
Het gevolg hiervan is echter in zoverre niet ongunstig, dat het aandeel van het regentenpatriciaat althans niet geflatteerd wordt voorgesteld.
Overigens heb ik mijn werkwijze enigszins kunnen toetsen, door
de uitkomsten ervan betreffende Opsterland achteraf te vergelijken
met de cijfers die Van der Wielen geeft, eveneens ontleend aan de
stemkohieren9. Zoals tabel I aantoont, zijn de discrepanties tussen
beide tellingen slechts gering en niet van dien aard, dat zij afbreuk
doen aan de conclusies omtrent de verhoudingen tussen het stemmenbezit van dedrie categorieën endeontwikkeling daarvan tussen
1640 en 1698.
TABEL I. Stemmen in Opsterland, 1640 en 1698.
Volgens Van der Wielen

Boeren
Adel
Kerk

Volgens mijn telling

1640

1698

288
38
17

210
98
25

Boeren en burgers
Regentenpatriciaat
Corporaties

1640

1698

286
36
25

219
92
27

Wat nu de uitkomsten van mijn telling betreft, kan allereerst
worden opgemerkt dat vrijwel overalhet aantal stemmen in handen
van het regentenpatriciaat tussen 1640 en 1698 beduidend is toegenomen. In heel Friesland - waarbij ik Het Bildt even buiten beschouwing laat, omdat daar destijds nog haast alle boerderijen provinciaal eigendom waren — was in 1640 in eigendom bij het regentenpatriciaat: 26%van alle stemmen. In 1698was het gestegen tot
38%.
Mag deze verschuiving in het totale stemmenbezit op zichzelf
reeds belangwekkend schijnen, in feite zegt zij nog niets omtrent de
* VAN DER W I E L E N , o.e., p . 9 3 .
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wijzigingen in de machtsverhoudingen. Immers, zoals in het voorgaande werd uiteengezet, werd per dorp bij meerderheid van stemmengekozen,per grietenij bij meerderheid vandorpen, per kwartier
bij meerderheid van grietenijen, terwijl tenslotte in de Staten 2\
kwartier als meerderheid gold. Het is dan ook zaak om van elk
afzonderlijk dorp voor beide jaren na te gaan welke van de drie
categorieën (corporaties, regentenpatriciaat, boeren en burgers) de
absolute meerderheid der stemmen bezit. Daaruit isdan weer op te
maken welke van de genoemde categorieën de meerderheid van de
dorpen in de grietenijen, de meerderheid van de grietenijen in de
kwartieren ende meerderheid van dekwartieren in de Staten bezit.
Ik heb dit onderzoek uitgevoerd en de resultaten in beeld gebracht in de kartogrammen A, B, C en D. Daarbij heb ik de stemmen in handen van katholieken niet meegeteld en betreffende 1698
ook niet de stemmen in handen van corporaties, omdat die toen
immers 'caduc' waren. Er schuilt hier een bron van onzuiverheid in
hetreedsvermelde feit dat, vooralin 1640doch ooknogin 1698niet
overal isvoldaan aan deverplichting om de katholieke stemmen als
zodanig te vermelden. In hoeverre heeft nu deze onvolledigheid
invloed op mijn eindconclusies? Om hiervan een indruk te krijgen,
heb ik ook nog eens onderzocht hoe de stemverhoudingen zouden
zijn geweest, wanneer in al die gevallen waarbij nu wel is aangetekend dat de stem in katholieke handen is, die vermelding achterwegezouzijn gebleven. Hetresultaat wasbemoedigend;dezeandere werkwijze leverde n.l. slechts voor een klein aantal dorpen en
voor één grietenij een andere meerderheid op. De bepaling van de
meerderheid indekwartieren, endusookvan diein deStaten, werd
door deze andere aanpak echter niet beïnvloed. Dit betekent dus,
dat voorzover is na te gaan, het aantal stemmen in handen van
katholieken relatief zo gering was en bovendien zodanig over de
categorieën verdeeld, dat daarvan geen invloed opde bepalingvan
de meerderheid uitging.
De kartogrammen A en Bgeven een indruk van de stemverhoudingen per dorp in respectievelijk 1640 en 1698. Een zwarte stip is
eendorpwaar deregentendeabsolutemeerderheid vandestemmen
bezitten, een cirkel een dorp waar de boeren en burgers samen die
meerderheid hebben, een kruisje waar de meerderheid in handen
van decorporatiesis (alleenin 1640)eneenopen driehoek een dorp
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• abs.meerderheidv.stemmen bij regenten
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„ boeren enburgers

n geen abs.meerderheid aanwezig
+ abs.meerderheid v.stemmen bij corporaties

KARTOGRAM A.

Stemverhoudingen per dorp
in 1640

KARTOGRAM B.

Stemverhoudingen per dorp
in 1698
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abs.meerderheid v.dorpen bij regenten
|%$$| geen abs.meerderheidaanwezig
V/^ abs.meerderheidv.dorpen bij boeren en burgers

K A R T O G R A M C.

Stemverhoudingen per grietenij in 1640

KARTOGRAM D.

Stemverhoudingen p e r grietenij in 1698
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waar geen der categorieën de absolute meerderheid heeft. In 1640
wordt dat ontbreken van een absolute meerderheid veelal veroorzaakt door de stemmen die het eigendom zijn van de corporaties.
O m d a t zij toen het stemrecht nog hadden, zorgen zij er in veel gevallen voor, dat geen der 3 groepen een absolute meerderheid haalt.
In 1698 komt de open driehoek veel minder voor. De corporatieve
goederen hebben dan geen stemrecht meer en het ontbreken van
een absolute meerderheid kan dus slechts voorkomen als beide overige categorieën elk evenveel stemmen in een bepaald dorp hebben.
Uit deze kartogrammen is reeds te zien, hoe het regentenpatriciaat zijn electorale macht heeft uitgebreid. Het totale aantal dorpen
waar het de meerderheid der stemmen bezat, is tussen 1640 en 1698
toegenomen van 64 tot 180, dit is van 19% tot 53% van het totale
aantal dorpen, dat rond 340 bedroeg. De kartogrammen tonen ook
aan, dat in 1640 de electorale macht van de regentengroep reeds
groot was in de noordelijke kleistreken en dat die macht in de periode tot 1698verder is doorgedrongen in het oosten en zuiden van de
provincie.
De kartogrammen C en D geven de situatie per grietenij weer.
Hierin treden de verschuivingen nog duidelijker aan het licht. Terwijl de regenten in 1640 nog slechts in 4 grietenijen de absolute
meerderheid der dorpen hadden, was dat in 1698 het geval in 17
van de in totaal 30 grietenijen.
Wanneer we vervolgens kijken naar de situatie per kwartier, dan
zien we het volgende:

TABEL II. Aantal door de diverse categorieën beheerste grietenijen, per kwartier, 1640 en 1698.
Aantal grietenijen
meerderheid dorpen in
handen van:

in Oostergo
1640

regenten
boeren en burgers
geen absolute
meerderheid aanwezig
Staten van Friesland
Totaal aantal grietenijen
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1698

2
4

in Westergo
1640

1698

in Zevenwouden
1640

1698

9
1

11

11

10

10

Hieruit blijkt dat in 1640deregentengroep nogin geen der kwartieren de absolute meerderheid van de grietenijen beheerste. Het
kwartier Zevenwouden is dan zelfs nog stevig in handen van de
groep boeren en burgers. In 1698echter ligt het principieel anders.
De categorie regenten heeft dan de meerderheid in Oostergo en
Westergo. In Zevenwouden heeft geen van beide categorieën de
absolute meerderheid. Indien men nu bedenkt, dat in de Staten 1\
kwartier als meerderheid gold, dan is het duidelijk dat de regenten
alsgroepin 1698deStatenpraktisch beheersten. Hun ontbreekt nog
slechts één dorp in elk van de twee grietenijen in de Zevenwouden,
waar geen absolute meerderheid aanwezig is, nl. in Schoterland en
Ooststellingwerf. Overigens kan hierbij worden opgemerkt dat het
regentenpatriciaat na 1698 zijn positie in dit kwartier verder heeft
verstevigd. Zo hadden de regenten in de grietenij Opsterland in
1698 nog maar een krappe 30%van het totaal aantal stemmen in
handen. In 1728 was hun aandeel gegroeid tot ruim 45% 10 .
Behalve deze verschuivingen in de machtsverhoudingen, komt
uit het cijfermateriaal nogiets anders naar voren, nl. de aanwijzing
dat het streven van de regenten naar de macht in het gewest zeer
rationele trekken bevatte. Rationeel in diezin,dat men de meerderheid van stemmen met zo weinig mogelijk kosten trachtte te verwerven. Om dat te laten zien, zij er nogmaals aan herinnerd dat in
de dorpen weliswaar bij meerderheid van stemmen werd gekozen,
doch in de grietenij bij meerderheid van dorpen. Hoewel het stemmenaantal per dorp zeeruiteenliep- erwaren dorpen van meer dan
100stemmen doch ook dorpen van slechts5stemmen- had tochelk
dorp één volwaardige stem in de grietenij. Wilde men dus een grietenij beheersen, dan was het efficiënt om in de eerste plaats te streven naar de meerderheid van stemmen in de kleinste dorpen.
Dat deze tendentie inderdaad aanwezig was, kan op de volgende
manier worden aangetoond.In detabellen III en IV zijn voor 1640
resp. 1698die grietenijen opgenomen, waarin zowel dorpen met de
meerderheid der stemmen in handen van regenten als dorpen met
de meerderheid der stemmen in handen van de groep boeren en
burgers voorkomen. Het gemiddelde totale aantal stemmen in de
'regentendorpen' heb ik geplaatst tegenover het gemiddelde totale
aantal stemmen in deoverige dorpen. Dan blijkt dat inverreweg de
meeste gevallen de 'regentendorpen' in stemmenaantal uitgedrukt
kleiner zijn dan deoverigedorpen. In 1640isdathet gevalin 14van
de 18grietenijen, in 1698gaat het opvoor 23van de 28 grietenijen.

10

Berekend naar VAN DER WIELEN, o.c.t p.93.
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TABEL III. Grootte van de dorpen, in stemmenaantal uitgedrukt, in die grietenijen waar zowel 'regenten'- als 'boerendorpen' lagen, 1640.
Grietenijen

Leeuwarderadeel
Ferwerderadeel
Westdongeradeel
Oostdongeradeel
Achtkarspelen
Dantumadeel
Tietjerksteradeel
Idaarderadeel
Rauwerderhem
Menaldumadeel
Franekeradeel
Barradeel
Baarderadeel
Wonderadeel
Wymbritseradeel
Utingeradeel
Doniawerstal
Haskerland

Gemiddeld totaal
aantal geldige
stemmen in de
dorpen die in
handen zijn van
de regenten

Gemiddeld totaal
aantal geldige
stemmen in de
overige dorpen

15
26
16
22
5
14
22
9
23
26
13
30
20
13
9
19
27
26

22
28
15
22
40
21
31
29
24
25
26
23
32
23
21
42
30
34

Dezeneiging bijderegenten om met zoweinigmogelijk stemmen de
meerderheidspositie te verwerven, komt overigens ook tot uiting in
enkele percentages die in het voorgaande reeds zijn genoemd en die
hier nog eens worden herhaald: in 1640 was in handen van de regenten 26%van de stemmen in geheel Friesland;zij hadden daarmee de meerderheid in 19% van alle dorpen. In 1698 hadden zij
met 38%van alle stemmen 53% van alle dorpen in handen.
Tenslotte nog een concreet geval, waarin een regent met relatief
weinig stemmen een hele grietenij in zijn electorale greep heeft. In
1640 hadden in Hemelumer Oldeferd de boeren en burgers nog in
alle dorpen de meerderheid van stemmen (zie kartogram). In 1698
ziet de situatie er uit als aangegeven in tabel V. Grietman Jacobus
van der Waeijen heeft dan precies de meerderheid in 5 van de 9
dorpen. Het zijn kleine dorpen, waarin hij die meerderheid bezit.
In de grote dorpen Koudum, Warns en Molkwerum heeft hij praktisch geen stemmen. Uiteindelijk beheerst hij met 84 van de in totaal 604 stemmen, dat isnauwelijks 14%, de grietenij.
50

TABEL IV. Grootte van de dorpen, in stemmenaantal uitgedrukt, in die grietenijen waar zowel 'regenten-' als 'boerendorpen' lagen, 1698.
Grietenijen

Leeuwarderadeel
Ferwerderadeel
Westdongeradeel
Oostdongeradeel
Kollumerland
Achtkarspelen
Dantumadeel
Tietjerksteradeel
Smallingerland
Idaarderadeel
Rauwerderhem
Menaldumadeel
Franekeradeel
Barradeel
Hemmaaderadeel
Baarderadeel
Wonseradeel
Wymbritseradeel
Hemelumer Oldeferd
Utingeradeel
Engwirden
Doniawerstal
Haskerland
Lemsterland
Schoterland
Opsterland
Gaasterland
Ooststellingwerf

Gemiddeld totaal
aantal geldige
stemmen in de
dorpen die in
handen zijn van
de regenten

Gemiddeld totaal
aantal geldige
stemmen in de
overige dorpen

18
23
19
19
44
23
20
31
13
3
19
20
8
21
10
12
13
12
28
25
20
23
25
16
16
21
14
23

60
51
15
25
174
46
19
24
35
21
13
34
25
17
22
27
26
19
116
75
29
32
47
45
27
36
49
32

Overigens kan worden opgemerkt dat de vader van de grietman,
professor Van der Waeijen te Franeker, ook nog 42 stemmen in de
grietenij bezit.Daarvan liggener 12in Elahuizen,waardoor ook dat
dorp in de macht van de familie was. Dit was een extra zekerheid
voor de positie van de Van der Waeijens in Hemelumer Oldeferd.
Die extra zekerheid zou van pas kunnen komen, wanneer de enige
stem in Hemelum, diein katholieke handen was,nog eensweer geldig zou worden door overdracht aan een niet-katholiek. In dat geval zou nl. het totale aantal geldige stemmen in dat dorp op 36
komen, zodat Van der Waeijen daar dan niet meer de absolute
meerderheid zou hebben. In de concrete situatie van 1698had Van
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TABEL V. Eigendom van de stemmen in Hemelumer Oldeferd 1698
dorpen

Hemelum
Koudum
Warns
Scharl
Molkwerum
Oudega
Nijega
Elahuizen
Kolderwolde

totaal aantal
geldige stemmen

aantal stemmen
in eigendom bij
grietman V.d.
Waeijen

35
107
137
32
208
31
25
13
16
604

18
6

18

19
14

-

9
84

der Waeijenjunior deze steun van het stemmenbezit van zijn vader
echter niet eens nodig.
Een ander verschijnsel waaruit blijkt dat de regenten erop uit
waren, met beperkte kosten zoveel mogelijk stemmen te vergaren, is
het opkopen van zogenaamde 'hornlegers'. Het hornleger was het
perceel grond waar de boerderij op stond of had gestaan. Aan dat
hornleger wasjuridisch het stemrechtverbonden 11 . Nu zien wejuist
in de tweede helft van de 17eeeuw bij de regenten de neiging ontstaan om dergelijke hornlegers los op te kopen of, wanneer zij een
boerderij met land verkochten, dan zelfhet hornleger in handen te
houden. Deze gang van zaken kan worden aangetoond in het geval
van Oostdongeradeel. In deze grietenij isin beidejaren de grootte
in pondematen (rond 0,37 ha) van de stemdragende plaatsen genoteerd.Nu blijkt hetaantalstemmen met slechts 0-9pondemaat land
daar sterk te zijn toegenomen, te weten van 9 tot 54, op een totaal
van 322 stemmen.
Wehebben dusgezien hoe het regentenpatriciaat in 1698in 53%
van de dorpen en in 57% van de grietenijen de meerderheid van
stemmen c.q. dorpen in zijn macht heeft en hoe het hierdoor praktischverzekerd wasvan de meerderheid in de Staten van Friesland.
Tevens hebben we enig inzicht gekregen in de wijze waarop deze
machtspostitie werd nagestreefd. Toen die positie eenmaal was bereikt, bestond natuurlijk nog welde noodzaak om binnen degroep
tot overeenstemming te komen over de verdeling van de macht en
de ambten. Daarvoor had men dan het hele arsenaal van oligarchische hulpmiddelen ter beschikking, zoals almanakken van toer11
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beurten, acten van correspondentie, onderlinge handel in ambten
en alle min of meer geheime afspraken12.
Nu was het gevaar, dat het hiermee misliep en dat er a.h.w. een
barstinhetoligarchische systeemontstond, welaltijd aanwezig. Een
aantal voorbeelden van touwtrekken om de macht door enige familiesworden gegeven door deregent Vegelin van Claerbergen in zijn
verhaal over de onlusten van 174813. In het ene geval wordt door
mevrouw Grovestins gepoogd om de heer Knijff als volmacht van
Ferwerderadeel uit te rangeren. Mevrouw Grovestins zocht hiertoe
de steun van de heer Sixma, of als dat niet lukte, van deheerCoehoorn, 'staende aentemerken dat twee van dese drie (bedoeld worden: Grovestins, Sixma en Coehoorn) genoegsaem Ferwerderadeel
dirigeren nopens 't stemregt'.
Een ander geval deed zichvoor in Oostdongeradeel. Daar had de
secretaris Bergsma zich sedert^nige tijd 'in nauwe conventie ingelaten met defamilie van Burmania tegen Haersma'. Toen de Haersma's 'door een sware coop' van de familie Van Aylva zich meester
hadden gemaakt van de dorpen Engwierum, Wetsens en Paesens,
trachtten deBurmania'shen weer teovertroeven door 'geen minder
duire aencoop... tot Morra en Ee'. In een bepaalde fase van deze
strijd kwam men tot een compromis over de verdeling van de ambten. Toen over de uitvoering van deze overeenkomst nog meer onenigheid ontstond, besloot men de zaak ter arbitrage aan de stadhouder voor te leggen.
Dergelijke strubbelingen binnen het regentenpatriciaat doen
echter niets af aan het feit, dat dit patriciaat als groep in een groot
deelvan de grietenijen enin de Staten alsgeheel de macht stevig in
handen had. Wanneer men onderling maar tot overeenstemming
kwam, dan ging alles goed.
Dit tot overeenstemming komen over de verdeling van de macht
en de ambten kan bovendien nog wel eens bevorderd zijn door een
ander verschijnsel, ni. de vermindering van het aantal families dat
deel uitmaakte van de regentengroepering. Guibal heeft dit verschijnsel reeds gesignaleerd en daarover enige cijfers gegeven14. Hij
vermeldt o.a. dat het aantal families waarvan leden het grietmansambt hebben bekleed, van de eerste helft der 17etot de eerste helft
der 18e eeuw teruggelopen isvan 55 tot 28.Dit isin een eeuw tijds
een halvering van het aantal families waaruit de grietmannen werden gerekruteerd.
12

Ziehierover GUIBAL, o.e.,pp. 86-100.
J. VEGELIN VAN CLAERBERGEN, Een dagverhaal omtrentde troubelen vanhet
jaar 1748, 1899,pp.271-275.
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We zagen tot nu toe de oligarchisering van de Friese samenleving
tot uiting komen in twee verschijnselen: de concentratie van stemmen bijhetregentenpatriciaat endaarmee gepaard gaande een contractie van de groep regentenfamilies. Er is echter nog iets, waarin
deze oligarchisering aan het licht treedt, nl. in wat men zou kunnen
noemen:de erfopvolging in de ambten. Ik versta hieronder de opvolging in een ambt door een familielid zoals zoon, schoonzoon,
broer ofneef. Ook dit fenomeen doet zichin de tijd na 1650in versterkte mate voor. Dat kan worden aangetoond bij drie categorieën
van ambten:
1. het ambt van raadsheer in het Hof van Friesland, gedurende de
17e eeuw;
2. het grietmansambt, gedurende de 17een 18e eeuw;
3. een aantal andere ambten en bedieningen, van zeer hoge zoals
secretaris van Gedeputeerden, Ontvanger-Generaal e.d., tot
lagere zoals kamerbode en klerk van de Staten.
In het boek van Sickenga over het Hof van Friesland in de 17e
eeuw worden de raadsheren vermeld met gegevens omtrent hun
familierelaties15. Daaruit valt teberekenen dat in deeerstehelft van
de 17eeeuw van de in totaal 33 benoemingen er 8 betrekking hadden op een zoon, schoonzoon, broer of neef van een raadsheer of
oud-raadsheer. In de tweede helft van de 17eeeuw bedroeg het totale aantal benoemingen 31. Daarbij ging het in 12 gevallen om
zoons, schoonzoons, broers of neven van oud-raadsheren. Dit betekent een toeneming van het aantal familieopvolgingen van 24 %
tot 39%.
De gegevens over de grietmansbenoemingen ontleen ik aan de
Naamlijst van Van Sminia en de Nalezing daarop van Andreae 16 .
TABEL VI. Grietmansbenoemingen, 1600-1800.
Periode

Totaal aantal
benoemingen

Aantal benoemingen van
familieleden van onmiddellijke voorgangers
Abs.

1600-49
1650-99
1700-49
1750-99
16

97
88
61
62

31
35
35
19

%
32
40
57
31

J. SICKENGA, Hethofvan Frieslandgedurende de 17e eeuw, 1869.
H. BAERDT VAN SMINIA, Nieuwenaamlijst van grietmannen vandevroegste tijden
af tot het jaar 1795,meteenige geschiedkundige aantekeningen, 1837. A.J . ANDREAE,
Nalezing opdeNieuwenaamlijstvan grietmannen, 1893.
16
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Het aantal benoemingen, waarbij het gingom eenfamilielid van de
onmiddellijke voorgagner, ontwikkelde zich zoals in tabel VI is
aangegeven.
Tabel VII betreft de benoemingen in enige andere ambten en
bedieningen. De gegevens daarvan zijn ontleend aan het Register
van Resolutien en plakaten 17 .
TABEL VII. Benoemingen in enige andere ambten en bedieningen, 1600-1780.
Periode

Waarvan opvolging
door familielid

Totaal aantal
benoemingen
Abs.

1600^9
1650-99
1700-49
1750-80

24
55
42
26

1
11
11
3

/o
4
20
26
12

Uit het voorgaande blijkt dat het verschijnsel van de erfopvolging
in de ambten zich het sterkst voordeed in de periode 1650-1750.
Tenslotte kan nog worden gewezen op een verschijnsel waaruit
ookdieversterkte erfopvolgingin de ambten blijkt. Het isde benoeming tot grietman van personen die deleeftijd van 18jaar nog niet
hebben bereikt. Voorzover de werken van Van Sminia en Andreae
gegevens over de leeftijd van de benoemde grietmannen bevatten,
blijkt dit verschijnsel van de benoeming van personen van beneden
de 18jaar zich voor te doen in het tijdvak 1650-1723.Uit die periode is betreffende 61 grietmannen, dat is ongeveer de helft van het
totaal, de leeftijd op het tijdstip van benoeming bekend. Daarvan
blijken er 11nog geen 18jaar oud te zijn geweest, dat is 18%.
De constatering van al deze oligarchiseringstendenzen kan vele
vragen doen rijzen. Slechts enkeledaarvan zalik thans nog aan een
korte beschouwing onderwerpen. Het zijn:
A. Naar aanleiding van de geconstateerde vermindering van het
aantal regentenfamilies: isdie veroorzaakt door het uitvallen of
uitstoten van sommige families uit de groep, ofiszij een gevolg
geweest van het uitsterven van een aantal families, gepaard
gaande met een zekere mate van afsluiting van de groep, waardoor praktisch geen nieuwe families toetraden?
17

Register der Resolutien enPlacaaten van HunEdelMogenden de HeerenStaaten van
Friesland, Beginnende methetjaar 1570 eneindigde met1780 ingesloten, 2 delen, 17841785.
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B. Waarom streeft het regentenpatriciaat juist vanaf de tweede
helft der 17eeeuwnaar deze definitieve greep ophet fundament
van de overheidsmacht, nl. het stemrecht, en waarom is in het
algemeen in deze tijd het ambtsbejag zo groot?
C. Hoe reageerde de bevolking op de oligarchisering van de Friese
samenleving?
A. De vermindering vanhet aantal families

Om in dit verschijnsel eniginzicht tekrijgen, hebikvan allein de
Friese Encyclopedie vermelde edele zowelalseigenerfde geslachten,
waarvan de leden regentenposten hebben bekleed, nagegaan of ze
uitgestorven zijn dan welnogvoortleven18. In gevalvan uitsterving
werd zoveel mogelijk de periode waarin dat plaats had, genoteerd.
Dit onderzoek bracht o.m. aan het licht, dat in de periode 16501750 de regentengeslachten in versneld tempo zijn uitgestorven.
Wanneer weeven speciaal onze aandacht richten opde oude Friese
edele geslachten dan blijkt daarvan het aanwezige aantal tussen
1650en 1750tezijn teruggelopen van 46tot 21 ;dat ismeer dan gehalveerd. Dit loopt parallel met de ontwikkeling die Guibal constateerde in het aantal families, dat grietmannen leverde. Ook daarin
deed zich gedurende deze periode een halvering voor.
Er ligt in deze verschijnselen een aanwijzing, dat de oligarchisering in Friesland in de tweede helft der 17e en de eerste helft der
18e eeuw, waarbij een steeds kleiner aantal families de ambten
bekleedde, in het algemeen niet gepaard is gegaan met uitstoting
van sommige families uit de groep, doch veeleer met net uitsterven
van families en het vrijwel ontbreken van aanvulling met nieuwe
families.
Deoorzaken van dit uitsterven moeten worden gezocht in demografische factoren, zoals huwelijksleeftijd, huwelijksfrekwentie, geboortecijfer enz.Daarvoor zoueenuitgebreid genealogisch endemografisch-historisch onderzoek nodig zijn. Dat onderzoek heb ik niet
verricht. Wel ben ik enkele gegevens tegengekomen, die misschien
enig licht kunnen werpen op sommige van deze demografische
factoren.
Zoishet mij opgevallen, dat wat betreft de keuze van huwelijkspartners, het regentenpatriciaat uiteenviel in twee subgroepen:
1. de oude Friese adel, aangevuld met enige niet-Friese adellijke
geslachten;
2. de regentengeslachten van eigenerfde afkomst.
Er blijkt een sterke neiging te zijn geweest, om de huwelijkspartner tezoeken binnen de eigen subgroep, d.w.z. adel trouwde met
18
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adel, niet-adel met niet-adel. Zeer duidelijk is dit het geval bij de
raadsheren inde 17eeeuw. Sickengageeft van deraadsheren o.a. de
namen van hun ouders en vrouwen19. Wanneer we die raadsheren
verdelen in de bovengenoemde twee subgroepen, en we plaatsen
daarbij de namen van hun moeders en vrouwen, dan zien we hoe
beide subgroepen, hoewel zij zich uithoofde vanhun ambt toch op
gelijk maatschappelijk niveau bevonden, ten aanzien van hun
familierelaties volkomen van elkaar gescheiden zijn. De raadsheren
uit de Friese adel hebben nagenoeg allen ook moeders en vrouwen
van Friese adel.Namen van Frieseniet-adellijke families komen onder deze moeders envrouwen geheel niet voor. Aan de andere kant
hebben deniet-adellijke raadsheren overhet algemeen niet-adellijke
moeders en vrouwen. Daar zijn slechts enkele uitzonderingen op.
Wanneer eenzelfde analyse wordt toegepast op de grietmannen in
de 17e en 18e eeuw, met behulp van de gegevens van Van Sminia
en Andreae, dan blijkt het gesignaleerde verschijnsel zich ook daarbij voor te doen, hoewel in minder sterke mate 20 .
Deze beperking tot de eigen subgroep, die het Friese regentenpatriciaat - en dan vooral de adel- zichoplegde in dekeuze van de
huwelijkspartner, zal ongetwijfeld demografische gevolgen hebben
gehad. De mogelijkheid om een geschikte huwelijkspartner te vinden moet erdoor zijn verkleind. Dit zal de huwelijksfrekwentie hebben verminderd en wellicht de huwelijksleeftijd hebben verhoogd.
Over de huwelijksfrekwentie kan nog het volgende worden opgemerkt. Aan de boeken van Van Sminia en Andreae kunnen
gegevens worden ontleend over het aantal ongehuwd gebleven
grietmannen. Daaruit blijkt, dat in de 17eeeuw van alle benoemde
grietmannen er slechts 7%ongehuwd isgebleven (12 van de 166) ;
in de 18e eeuw is dat opgelopen tot 17% (20 van de 115).
Er zijn hier dusaanwijzingen dat hetregentenpatriciaat door zijn
maatschappelijke kieskeurigheid inzakedehuwelijkskeus zichineen
demografisch nadelige positie heeft gemanoeuvreerd. Mede hierdoor kon dan ook wel eens dat snelle uitsterven van regentengeslachten in deze periode zijn bevorderd.
B. Waarom streeft het regentenpatriciaatjuist vanaf de tweedehelft vande
17e eeuw naardedefinitievegreep ophetfundament vandeoverheidsmacht, nl.
hetstemrecht, enwaaromisinhetalgemeenin dietijdhetambtsbejagzo sterk?

Hierbij dient allereerst te worden opgemerkt, dat ook vóór deze
periode de leden van een vrij beperkt aantal families over het algemeen de grietmansambten en andere hoge ambten bekleedde.
Oligarchiseringstendenzen waren er ook toen reeds, evenalsdenei19
20

SICKENGA, o.e.
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ging om stemdragend bezit tevergaren. Zokonden wij constateren,
dat in 1640 reeds een flink aantal dorpen zowel als hele grietenijen
stevig in handen van het regentenpatriciaat waren (zie de kartogrammen A en C). Dejacht op de stemmenmeerderheid uitte zich
echter destijds ook nog in andere vorm. Zo kwam het voor, dat de
grietmannen niet alle stemgerechtigden voor een verkiezing convoceerden maar alleen diegenen lieten bijeenroepen, die zij naar hun
hand konden zetten. Voorts is bekend dat in de eerste helft van de
17eeeuwdikwijls werd gepoogd omdestemgerechtigde ingezetenen
voorzichtewinnen doorhetgeven vanfeesten inde dorpsherbergen
gedurende deverkiezingstijd21. Dit waren echter methoden die heel
wat minder zekerheid boden dan het opkopen van stemgerechtigde
goederen. Een werkelijk duurzame en onwankelbare machtspositie
kon men pas vestigen door het verwerven van de eigendom van de
vereiste stemmenmeerderheid.
Nu kan men in het algemeen zeggen dat pasvanafongeveer 1640
de binnenlandse staatkundige situatie in het gewest voldoende overzichtelijk wordt. Eerst nu wordt de staatsinrichting definitief geregeld, wordt het stemrecht definitief vastgelegd en weet men waar
menaan toeis.Het isdanookgeenwonder dat deFriese aristocratie
de vooraanstaande positie die zij in de praktijk al in vele opzichten
in de samenleving bekleedde, thans trachtte te versterken en te
bestendigen, doorhaar opeenhechteelectorale basistegrondvesten.
Daar komt nog iets anders bij. De eeuw tussen ruwweg 1650 en
1750 was een tijd van economische stagnatie. De bevolking van
Friesland is van ca. 1660 tot da. 1720 verminderd met rond 10%.
Het prijspeil stond onder voortdurende druk. De prijzen van landbouwprodukten - voor een agrarisch gewest als Friesland zo belangrijk - daalden gevoelig.Terwijl hierdoor deontvangsten van de
boeren daalden, vertoonden deuitgaven veeleer eenneiging tot stijgen. Dat kwam vooral doordat de belastingdruk zwaarder werd als
gevolg van de geldverslindende oorlogen, waarin ons land in de
tweedehelft van de 17eeeuwverwikkeld raakte. Daar kwamnog bij
dat er in deze periode nogal wat stormvloeden met dijkdoorbraken
waren, waardoor de dijklasten die vrijwel geheel op het platteland
drukten, eveneens zwaarder werden. Het is dan ook geen wonder,
dat de inkomens in de agrarische sector, bij deze dalende ontvangsten en stijgende uitgaven, sterk afnamen. Dit uitte zich wederom
in o.a. een daling van de pachten, dus van de inkomens uit grondbezit22.
Dat er in zulk een situatie bij de grondbezittende aristocratie een
21
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versterkte belangstelling groeit voor het bekleden van overheidsambten is niet verwonderlijk. Ambten boden immers relatief vaste
inkomsten. En dat men derhalve wel geld wilde investeren in de
beschikkingsmacht over die ambten, behoeft ook geen verbazing te
wekken.
Medehieruit kan dan ook mijns inziens de bloeivan dehandel in
ambten in het algemeen in deze tijd en dejacht ophet stemrecht in
Friesland in het bijzonder, worden verklaard. Trouwens, ook het
kopen van heerlijkheden door de regenten in Holland behoeft niet
in de eerste plaats een investering in het statussymbool van de
heerlijkheidsnaam te zijn geweest, zoals veelal wordt aangenomen.
Ook daar zouhet weleensvoornamelijk eeninvesteringkunnen zijn
geweest in een bron van inkomsten, zoals tienden, deel van de boeten, jacht- en visrechten, marktrechten, veerrechten en de opbrengsten van de verkoop van ambten in de heerlijkheid.
Dit door mij gelegde verband tussen economische stagnatie enerzijds en versterkte interesse voor zekerheid biedende en vaste inkomsten afwerpende overheidsambten anderzijds, vindt overigens
steun in van elders bekende analoge verschijnselen. Ook in andere
landen van Europa, waar het economische leven in deze tijd stagneerde, b.v. in Frankrijk, was de drang naar de ambten groot.
Voorts kan worden gewezen op de analogie met een vroegere periode van economische achteruitgang, nl. de tweede helft van de 14e
en de eerste helft van de 15eeeuw. Speciaal van de graven van het
Beierse huis, dat in die tijd in Holland regeerde, is bekend dat zij
ambten verkochten23.
Tenslotte nogeenconcretere steun voor devermoede samenhang,
nl. enkele uitlatingen in de correspondentie van de gebroeders
Van der Goes,uitgegeven in de Werken van het Historisch genootschap. In een brief van 1671 klaagt Van der Goes over lage
landbouwprijzen en dalende pachten: 'De Raet van sijn Hoogheyt
heeft geseten om delanden hieromtrent teverhuijren, maer hebben
in plaats van 20, 22, 23,maer 8 à 9 gulden connen maecken, en in
plaetsvan26,27, en 28, maer 12à 13demergen,soodatniet verhuyrt
hebben'. Wanneer er geen verbetering komt dan 'is het absoluut
metdelantgoederengedaen,ensullendecantoirendebestemiddelen
wezen omvan televen'. In andere brieven uit hetzelfdejaar schrijft
hij: ' . . . die hier langer sal willen leven, (sal een) groot capitael en
goet officie van doen hebben ...', 'Regenten slagen best', 'landen
sijn tegenwoordich siegt capitael'24.
28

K. W. SWART, Saleofofficesinthe seventeenthcentury, 1949,pp.15,69.
C . J . GÖNNET, Briefwisseling tusschen deGebroeders vanderGoes (1653-1673),
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C. Hoe reageerde de bevolking op de verregaande oligarchiseringvande
Friese samenleving"?

Ik beperk mij hier tot het trekken van enkele grote lijnen, uitgaande vanhetgeen debestaande literatuur hierover geeft.
Deroepomhervormingvan hetstaatsbestelheeft ookinFriesland
tijdens de Republiek meermalen geklonken. Wanneer mende geschiedenis vandiehervormingspogingen, uitingen vanontevredenheid, onlusten enrevolutionaire woelingen overziet, dan vallen de
volgende trekkenop.
1. Debevolking schijnt zich over hetalgemeen nogal tehebben geschikt inderegentenheerschappij metalle misbruiken daaraan
verbonden, ofwel het misnoegen erover te hebben opgekropt,
zolang er geen noodtoestand ontstond. Wanneer zich zulkeen
noodtoestand voordeed, danbarstte hetmisnoegen losin meerdere ofmindere mate.In 1672isdatmisnoegen losgebroken door
de politieke crisis, de militaire benardheid en de economische
malaise, in 1748door de politieke spanning tegen een achtergrond vanbijna twee decennia kwijnend economisch leven.
2. Devoorstellen tothervorminghebbeninFrieslandvóór 1672nog
grotendeels het karakter van pogingen om orde op zaken te
stellen ineen overheidsapparaat datnog inopbouw is. Datwil
overigens niet zeggen dat er noggeen sprake zou zijn van een
zich keren tegen oligarchische misbruiken; met name in1627
zijn die accenten reeds aanwezig. Dominerend wordt deverontwaardiging over oligarchisch geknoei echter in 1672 en 1748;in
1672 gaat dieverontwaardiging gepaard metbezorgdheid over
de militaire situatie, in 1748met woede tegen het belastingstelsel.
3. Vóór 1672 komen devoorstellen totverbetering nog uitkringen
van deregeerders zelf.In 1672zijn hetdeafgevaardigden uitde
stedelijke burgerij, samen met alle Friese predikanten, diede
protestsong tegenhetregentenbewind aanheffen. In 1748zijnde
dan optredende Doelisten afgevaardigden vansteden ènplatteland, en ze zijn gekozen door de 'brede gemeente'. Terwijl in
Holland deDoelistenbeweging vrijwel geheel een stedelijke aangelegenheid was, had dusin Friesland het platteland er inbelangrijke mate deel aan. Een aanzienlijk gedeelte van degecommitteerden naar deDoelen bestond danookuitplattelandsbewoners25.
4. Bijdetroebelen van 1672 washetvooral tedoen om afschaffing
van ingeslopen misbruiken, zoals ambtenverkoop, cumulatie van
26
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ambten, almanakken, e.d.,zonder datmen ingrijpende, revolutionaire wijzigingen in de staatsinrichting nastreefde. Bijhet
Doelistenoproer in 1748 kwamen eensdeels dezelfde eisen weer
naar voren, doch anderdeels werden nuook zeer revolutionaire
klanken vernomen. Erleefde thansnietuitsluitend meerdewens,
om het staatsbestel tezuiveren van ingeslopen smetten, maarer
was bovendien een verlangen omhetbestaande bestel te doorbreken. Dit komt o.m. totuiting indeneiging om hetgeldende
stemrecht tevervangen door een algemeen kiesrecht. Zoals reeds
werd opgemerkt, werden degecommitteerden gekozen doorde
'brede gemeente'. Wat datprecies heeft ingehouden, isniet bekend, maar welis duidelijk dat hier meer mensen aante pas
kwamen dan alleen de eigenaren van stemhebbende goederen26.
De regent Johan Vegelin van Claerbergen toont zich in zijn
Dagverhaal zeer verontrust over deze radicaal-democratische
tendenzen inde Doelistenbeweging. Vol afschuw spreekt hijo.a.
over 'eennieue regeeringsforme' en 'eenholbollige algemeene
verkiesinge'27. Ook Guibal heeft zeer nadrukkelijk ditradicalisme indewoelingen van 1748inFriesland gesignaleerd28.
Overigens valt hetopdatdemeest ingrijpende eisentot hervorming kwamen uithetkwartier van de Zevenwouden29, een gebied waar wellicht de herinneringen aaneen ietwat democratischer verleden noghetsterkstleefden (men ziede kartogrammen
A enC)enwaar de oligarchisering metbehulp vanhet stemrecht nogbetrekkelijk recent had plaats gehad.
Tenslotte nog eencitaat. Hetiséén van de voorstellen, in1748
afzonderlijk ingediend door degenen die door het dorp Oenkerk
naar de Doelen waren afgevaardigd. Er isiets uitteproeven van
degevoelens diein 1748 leefden onder de Friese bevolkingten
aanzien van deoligarchisering dietoen al zo'n honderd jaar
aan de gang was.Hetluidt alsvolgt: 'Onssesdevoorstelisdeeze,
datgeen Landsdag salgehouden worden, ofdaer sullen boeren
gesternt worden, diemetopde Landsdag gesternt sullen vergaderen, endiesullen booven de Heeren sitten, engaen aende
sijde van sijn Hoogheit de Prins van Orangie en Nassauw:en
als de kinderen vraagen sullen, hoe is dit soo? zoozullen de
Vaderen haer vertellen, datdeboeren ons Land voor de tweedemael hebben vrij gemaekt' 30 .
" V E G E L I N , o.e., 101, 123-124, 139, 217, 244.
" VEGELIN, o.e. 124, 247.
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GUIBAL, o.e.,pp.188-189.
29
VEGELIN, o.e., pp.48-49, 250. GUIBAL, o.e., p.151.
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Het Verward Frieslandt of omstandig beright, vervattende in sigh de beroerten,
oneenigheden en verwarringen, ontstaan onder deIngeseetenenvan voorsz.provincie, 1749,
pp.51-52,Bijl. V I I I .
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SUMMARY

The Emergence of Oligarchyin Friesland
in thesecond half of theseventeenth century
I n Friesland in the seventeenth and eighteenth centuries, political
sovereignty was in the hands of the enfranchised rural population
and of the magistrates and councillors of the towns. Those of the
rural population entitled to vote were the owners ofvote-bearing or
enfranchised farms (or in some instances, houses). These people
chose by majority vote the civil and church authorities of the villages. I n the grietenijen (Friesian rural districts) the civil and judicial
officials were chosen by the majority votes of the villages. Each
grietenijchose annually two representatives for the FriesianStates, the
provincial parliament. This parliament was made up of representatives from four divisions - three rural and one urban. The representatives from the rural divisions were chosen by the grietenijen, and
those from the urban division by the towns. In this parliament, 2\
divisions formed a majority. The Gedeputeerde Staten were chosen
annually by and from the parliament and in them lay executive
power. The parliament also had the prerogative of nominating the
Stadholderuntil, in 1675, the office became hereditary through the
male line. The parliament also chose the councillors for the Courtof
Friesland (the highest judicial authority), many of the senior civil
officials such as the Tax Collector General, and controlled the rotation ofthe 'ambulatory offices', such as members ofthe StatesGeneral,
of the State Counciland of the Admiralty.
In the voting registers for 1640 and 1698, all enfranchised estates
are noted with their owners and occupiers. Study of these registers
shows the distribution of votes between social groups as well as
changes in this distribution during the period 1640 to 1698. The
author distinguishes between the following groups: 1. the ruling class
(Dutch regenten),2. independent farmers and citizens, 3. corporate
bodies like the church and hospital foundations.
This examination of the registers showed a considerable increase
in the total number ofvotes owned by the regenten. I n 1640they held
26% of the votes, but by 1698 this had risen to 38%. This meant an
increase in the number ofvillages, where the regenten had an absolute
majority ofvotes, from less than 20% in 1640 to approximately 50 %
in 1698. Thus, in 1640 the regenten controlled the majority of villages
in only four of the thirty grietenijen,but by 1698 in seventeen.
The source material also shows a desire among the regenten to gain
control of the small villages. Although the total number of votes in
each village varied from five to two hundred, each village never62

thelessstillhad onefull voteinthegrietenij. Thusitwaslogicalfor the
regenten to try to control the grietenij by gaining a majority in the
smallest villages which had sofew votes. A good example of this is
the grietenij Hemelumer Oldeferd. In 1698, the grietman (head of
thegrietenij) had, out ofa total ofninevillages,a majority in thefive
smallest.Thus,with only 14%ofallvotes,hecontrolled thegrietenij.
The same logical behaviour is seen in the tendency among the
regenten to gain control ofthe 'hornlegers'. The hornlegerwas the piece
ofground where thefarm stood (orhad stood),and the right tovote
waslegally tied to this relatively small piece ofground. During this
period many regenten bought up hornlegers, or, ifselling a farm, kept
the hornleger in their own possession. In thegrietenijof Oostdongeradeel the percentage of enfranchised lots of less than 10 pondemaat
( = approx. 3£ ha) has risen from 3 % in 1640 to 17% in 1698.
Other ways, in which the emergence of theoligarchywasexpressed, are:
1. A decrease in the number ofregenten families. From the first half
ofthe 17th century to the first half ofthe 18th century, the number offamilies, members ofwhom traditionally fulfilled the office
ofgrietman, decreased by half.
2. The succession to offices by sons, sons-in-law, brothers or nephews. This is more noticeable between the years 1650-1750,
than either before or after.
3. The nomination ofthoseunder eighteen years of age to the office
of grietman. This is found only between 1650 and 1723. During
this period, 18%ofthosenominated, for whom an ageiskwown,
were under eighteen.
The known facts may give rise to many questions, three of which
are dealt with here.
1. What caused the decrease in the number of regenten families?
2. Howcan weexplain theseekingafter publicoffice ingeneral, and
the pursuit of votes in Friesland in particular.
3. What was the reaction of the population to this increase in the
political power of the regenten?
1. The decline in the number of regenten families. To explain this
fully, an extensive demographic and genealogicalstudy would be
needed. But already onestrikingfeature can beseen.The regenten
fell into twogroups- the nobility and the others - and those two
groups rarely intermarried. The nobility especially was a closed
group. This stressonmarriage within asocialgroup undoubtedly
lowered the marriage rate and presumably raised the average
age at marriage. Certainly the percentage of unmarried grietmannen is considerably higher in the eighteenth than in the
seventeenth century.
63

2. Thepursuit ofpublic office after 1650.This wasa time ofeconomic stagnation, when theincome from landed property especiallyfell. Ontheother hand, public office offered arelatively stable
income. Investment inpublicpositions,either directly orthrough
the buyingupofvoting rights, consequently became very attractive. Evidencefor thisisfound incontemporary correspondence,
and parallels are also found during the same period in England
and France, andduring thedepression ofthelate MiddleAgesin
the Netherlands.
3. Reactions of the population. A cursory comparative review of
the social and political disturbances in 1627, 1672 and 1748
brings out the following points. In 1627,proposals for political
reform came from within the ruling group itself, and consisted
largely ofsuggestions asto howthe regime, that wasstill emerging, could putitsaffairs in order. By 1672,theclergy and town
citizens were protesting against the abuses ofthe oligarchy, but
there was still no questioning of the validity of the form ofgovernment itself. By 1748, the 'Doelisten' movement was gaining
popularity in both town and country, and there were further
protests against oligarchical corruption. However, this time the
protests were more revolutionary in tone. Not only was there
now a demand for reform ofthe regime, but also demands for a
change in the existing order itself. This found expression in the
idea ofreplacing the existing franchise bya general suffrage.
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TWEE SOCIALE STRATIFICATIE'S
I N DE A G R A R I S C H E M A A T S C H A P P I J
I N DE P R E - I N D U S T R I Ë L E T I J D *
B. H. SLICHER VAN BATH

Gedurende de laatste twintigjaar iser veel en belangrijk historisch
onderzoek verricht op het gebied van de demografie en de seculaire
conjunctuurschommelingen gedurende de periode van 1200 tot
1800.Men heeft geprobeerd verband teleggen tussendebevolkingsvermeerdering indezestiende eeuwenhetbeginvande zeventiende
eeuw en de prijsstijgingen in dezelfde tijd, evenzo tussen de bevolkingsgroei in de tweede helft van de achttiende eeuw en de toen
inzettende stijging van de prijzen, vooral van de graanprijzen. De
crises of depressie's van de late middeleeuwen en de zeventiende
eeuw en de bevolkingsvermindering in die tijden hebben evenzeer
de nodige aandacht gekregen.
Bij de onderzoekers heerst echter allerminst eenstemmigheid over
het effect van de demografische veranderingen envan de schommelingen in de prijsverhoudingen op de verschillende groepen van de
bevolking. Op dit terrein blijft men meestal nogal vaag en de
meningen zijn zeer verdeeld. Men zou dit kunnen toeschrijven aan
eenonvoldoendeinzichtindesocialestructuurvan de Westeuropese
agrarische maatschappij. Nu moetonmiddellijk worden toegegeven,
dat ditonderwerp nog betrekkelijk weinigisonderzocht. Er bestaan
evenwel ook theoretische misverstanden en onduidelijkheid.
In het navolgende zal gepoogd worden een bijdrage televeren tot
enige verheldering, vooral met betrekking tot de theoretische uitgangspunten. Om de band met de praktijk niet te verliezen is in
concreto gedacht aan de Westeuropese agrarische maatschappij uit
de tijd van 1500 tot 1800, toen zich reeds een markteconomie van
enige omvang had ontwikkeld. In de feodale periode was de structuur van de maatschappij geheel anders; de tijd van 1200 tot 1500
moet men als een overgangsperiode beschouwen.
In West-Europa waren de produktie en consumptie van agrarische goederen nog zeer belangrijk. Zowel in economisch als sociaal
opzicht is het noodzakelijk de totale agrarische produktie en consumptie te leren kennen, althans daarvan een indruk te verkrijgen.
Nu kan dit bereikt worden langsvier verschillende wegen;men kan
de produktie en consumptie berekenen of schatten naar:

* Gedeeltelijk opgenomen in de nog te verschijnen bijdrage in The Cambridge
economie history of Europe, vol. V .
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1. het aantal personen, dat produceert en consumeert
2. het aantal bedrijven, dat produceert en het aantal huishoudens,
dat consumeert
3. de totale hoeveelheden, die geproduceerd en geconsumeerd
worden
4. de totale geldbedragen van de geproduceerde en geconsumeerde
agrarische goederen.
Aan de verschillende wegen tot berekening of schatting zijn ook
weer moeilijkheden verbonden; allereerst ontbreekt de onderlinge
vergelijkbaarheid van de vier mogelijkheden. De produktie kan
wellicht beter per bedrijf dan per persoon worden berekend of
geschat, in verband met de verborgen werkeloosheid, die vroeger
veelvuldig op de bedrijven voorkwam. Evenzo dient de consumptie,
ten gevolge van de grote mate van nuttinging van het geproduceerde in eigen huishouden, de autoconsumptie, per huishouden te
worden onderzocht.
Men zal een berekening of schatting in hoeveelheden verkiezen
boven diein geldbedragen, omdat een belangrijk deel,somsde helft
van de totale produktie, niet aan de markt kwam. Zowerdin Kastilië in 1570 ongeveer de helft van de totale nationale produktie
door de boeren zelf geconsumeerd.
Wat deproduktie betreft ishet belangrijk teweten ofereen overschot was, dat ter markt werd gebracht. Indien dit het geval was,
moet de hoeveelheid en de waarde van het voor de markt geproduceerde worden berekend of geschat. Met betrekking tot de consumptie moetwordennagegaanhoeveelpersonen opdemarkt kochten, welke hoeveelheden en voor welke waarde er werd gekocht.
Bij de fluctuatie's van de prijzen zijn de onderlinge prijsverhoudingen een belangrijk criterium: de verhouding tussen de prijzen
van de voornaamste voedingsmiddelen - in de hier behandelde
periode vooral graan, vlees, boter, olie, wijn en bier - en de prijzen
vandeoverigegoederen enlonen. Dereactie's opde fluctuatie's van
korte duur zijn anders dan op die van lange termijn. De plotselinge
verstoringen in de prijsverhoudingen, bijv. ten gevolge van de misoogsten, werden door de bevolking en vooral door de arme groepen
min of meer lijdelijk ondergaan. Men paste zich zo goed mogelijk
aan. In geval van ernstige hongersnood werd alles gegeten, wat
maar eetbaar was.
Wijzigingen in de prijsverhoudingen over een langere termijn
kunnen tot structurele veranderingen voeren, in de produktie bijv.
door de toepassing van nieuwe technieken, door investering van
kapitaal ofdoor aanwending van meer ofvan minder arbeid. In de
consumptieve sfeer kunnen de wijzigingen in de prijsverhoudingen
totgevolghebben, dat erveranderingen inhet bestedingspatroon en
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de samenstelling van het voedselpakket optreden, met het gevaar
van een verkeerde voeding (malnutrition).
De wijzigingen in de produktie- en consumptie-sectoren leiden
totverschuivingen tussen deverschillende groepen onderling, voorts,
tot veranderingen in de aantallen van de groepen en in hun economische en sociale positie. Bij veranderingen in het bevolkingsaantal
zullen de groepen niet dezelfde proportionele wijzigingen te zien
geven, maar er zullen verschuivingen tussen de verschillende groepen optreden, relatief zowel als absoluut. Een bestaand evenwicht
tussen de groepen is dan verstoord.
Wat deveranderingen in het bevolkingsaantal en de prijsverhoudingen betreft, komen in de periode van 1500 tot 1800 voor:
1. bevolkingsvermeerdering met relatief stijgende prijzen van de
voedingsmiddelen:in de meeste landen in de zestiende eeuw en
vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw
2. bevolkingsvermindering met relatief dalende prijzen van de
voedingsmiddelen: in vele landen van ca. 1620 of 1650 tot ca.
1730 of 1750
3. bevolkingsvermeerdering met relatief dalende prijzen van de
voedingsmiddelen:in verscheidene midden-Europese landen en
enige rurale textielgebieden van ca. 1650 tot ca. 1750.
Niet alle producenten zullen op gelijke wijze reageren op veranderingen in de prijsverhoudingen en in het bevolkingsaantal. Er
moeten criteria worden gevonden om tot een groepsindeling te
komen van personen of bedrijven, die op gelijke wijze reageren.
Men moet komen tot een sociale stratificatie van de producenten.
Op dezelfde wijze zal men ook de consumenten in verschillende
groepen kunnen indelen op grond van hun reactie's op de eerder
genoemde veranderingen. Er zullen personen of huishoudens zijn
met overeenkomstige vormen van inkomen en ongeveer gelijke besteding van het geld voor aanschaf van het voedselpakket. Een
sociale stratificatie van de consumenten is derhalve eveneens vereist. De sociale stratificatie van de producenten is allerminst gelijk
aan die van de consumenten, omdat in het eerste geval het een
kleinere groep betreft dan in het tweede, het aantal consumenten
omvat bijna degehele bevolking (uitgezonderd dezuigelingen);het
aantal producenten isveel kleiner. Bovendien zijn de belangen van.
deproducenten allerminst identiek met dievan de consumenten. Zij
zijn vaak tegenstrijdig. Een moeilijkheid ontstaat doordat een groot,
deel van deproducenten een deel van hun eigenproduktie verteert.
Tot nu toeisin dehistorische literatuur betrekkelijk weinig aandacht besteed aan de indeling in groepen en aan de verschillende
reactie's van die groepen. Meestal is men van de veronderstelling
uitgegaan, dat alle boeren ofeengehele bevolking alsconsument op'
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gelijke wijze reageerde. Nimmer heeft men onderscheiden tussen
twee verschillende sociale stratificatie's, n.l. die van deprocudenten
en die van de consumenten. De criteria voor de indeling in groepen
van producenten en consumenten berusten op geheel verschillende
grondslagen.
Bij de sociale stratificatie van de produktie-zijde zal men allereerst moeten onderzoeken, hoe deverdelingvan derurale bevolking
was in de agrarische en niet-agrarische beroepen. Verschillende
niet-agrarische beroepen hingen toch nog nauw met de landbouw
samen doordat agrarische produkten werden verwerkt.
Bij de indeling van de agrarische beroepsbevolking kan men de
volgende zes groepen van bedrijven onderscheiden in verband met
de produktie voor de markt en voor de voorziening in het eigen
levensonderhoud:
P 1 . Bedrijven, waarvan de produktie onvoldoende is om in eigen
levensonderhoud te voorzien. Ieder jaar moet op de markt
worden bijgekocht. De boeren zijn aangewezen op verdiensten
uit werkzaamheden buiten het bedrijf, hetzij door als dagloners bij andere boeren te werken, hetzij door spinnen, weven
of het verrichten van karrediensten.
P2. Gezinsbedrijven, diejuist in de eigen behoeften kunnen voorzien. Deze boeren treden alleen in jaren met geringe oogsten
als kopers op de markt op.
P3. Gezinsbedrijven, die zoveelproduceren, dat zijjaarlijks aan de
markt leveren.
P4. Bedrijven, waarop, behalve de gezinsleden, ook tijdelijke arbeidskrachten werkzaam zijn. Het is los personeel, dat in toppen van seizoendrukte wordt aangeworven.
P5. Bedrijven, waarop behalve de gezinsleden, vaste en tijdelijke
werkkrachten werkzaam zijn.
(De beide laatste groepen zijn 'grote' bedrijven, die steeds voor
de markt produceren).
P6. Bedrijven, die geen of onvoldoende voedingsmiddelen voor
eigen consumptie produceren, maar andere agrarische producten voor verkoop op de markt.
In zekere matewordt in degroepsindeling bij de bedrijven van de
groepen P1-P5 de bedrijfsgrootte weerspiegeld. Men kan de bedrijfsgrootte ook met behulp van andere criteria vast stellen, zoals
de oppervlakte grond, de oppervlakte bouwland, het aantal personeelsleden, het aantal trekdieren (paarden, ossen), de omvang van
de veestapel, het 'inkomen' en het vermogen van de boer. Slechts
zelden zal men de beschikking hebben over al deze gegevens, maar
zij zijn in zekere zin onderling vervangbaar. Vanzelfsprekend moet
daarbij de uiterste voorzichtigheid worden betracht.
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Men kan de produktie van de groepen der bedrijven (groepen
P1-P6) schatten of berekenen naar:
Pa. het areaal per groep
Pb. het aantal bedrijven of het aantal producerende personen per
groep
Pc. de hoeveelheid voor zelfverzorging geprocuceerd per groep
(P1-P6)
Pd. de hoeveelheid ter markt gebracht per groep (P3-P6).
Pe. de som van de beide voorafgaande hoeveelheden (Pc en Pd)
geeft de totale hoeveelheid geproduceerd per groep (P1-P6)
Pf. de waarde van de hoeveelheid voor zelfverzorging geproduceerd per groep (P1-P6)
Pg. de waarde van de hoeveelheid ter markt gebracht per groep
(P3-P6)
Ph. de som van de beide voorgaande waarden (Pf en Pg) geeft de
totale waarde van de hoeveelheid geprocudeerd per groep
(groepen P1-P6)
Pi. de 'netto' winsten van de bedrijven per groep.
Men dient de invloed van de fluctuatie's in de prijzen en in de
bevolking gedurende de korte en lange termijn op de negen hierboven genoemde soorten van totalen (Pa-Pi) van de groepen te
bestuderen. Bijdekortetrend heeft het areaaldeneigingconstant te
blijven, evenals het aantal bedrijven en het aantal producerenden
per groep. De hoeveelheid voor de zelfverzorging geproduceerd zal
tijdens de korte trend constant blijven. De aan de markt gebrachte
hoeveelheden enook detotale hoeveelheden, diegeproduceerd zijn,
zullen fluctueren. De geldbedragen (Pf-Pi) veranderen in overeenstemming met de marktprijzen.
Een stijging van de prijzen van de belangrijkste levensmiddelen
inverhoudingtot deprijzen van anderegoederen enlonen isgunstig
voor degezinsbedrijven, diejaarlijks aan de markt leveren, groepen
P3-P5. Voor zover zij hun personeel in geldloon betalen, profiteren
zij nog meer van de gunstige ontwikkeling, groepen P4 en P 5 ; ongunstig is de betaling van loon in natura. Voor de betaling van
pachten enandere verplichtingen ingeld ofin natura geldt hetzelfde
als voor de lonen.
De gezinsbedrijven, diejuist in eigen behoeften kunnen voorzien,
hebben noch voordeel, noch nadeel van de prijsstijging, groep P2.
Ongunstig is de relatieve prijsstijging voor de bedrijven, die onvoldoende produceren om in eigen levensonderhoud te voorzien en de
bedrijven, die andere agrarischeprodukten, geen voedingsmiddelen,
produceren, groepen PI en P6.
Omgekeerd is een relatieve prijsdaling gunstig voor de bedrijven
uit degroepen P1en P6,ongunstigvoordebedrijven uitde groepen
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P3, P4 en P5. Voor de procudent is in dit geval de betaling van
loon, pachten en andere verplichtingen in natura voordelig, in geld
onvoordelig.
Descheiding tussen een gunstige en ongunstige economische ontwikkeling loopt derhalve dwars door de boerenstand. Van primair
belang is de vraag in hoeverre de bedrijven levensmiddelen aan de
markt leveren en in hoeverre zij als kopers op de markt optreden.
De bedrijven, die net in eigen behoeften kunnen voorzien, vormen
een neutrale buffer-zone.
Bij een bevolkingsvermeerdering zullen, gezien de geringe mogelijkheden van technische ontwikkeling en kapitaalsinvestering in de
periode van 1500 tot 1800, vooral de kleine bedrijven, groepen P I
en P2, toenemen. Voor een toeneming van het aantal grotere bedrijven, groepen P3-P5, ontbreken de mogelijkheden. In het algemeen kan men constateren, dat een bevolkingsvermeerdering in een
rurale omgeving leidt tot een verlenging van de maatschappelijke
ladder naar beneden. Het aantal personen, dat afhankelijk isvan de
marktsituatie neemt toe. Nog sneller dan de totale bevolking zal de
niet-agrarische bevolking stijgen, omdat er in de landbouw geen
plaats meer is.
Bijeen bevolkingsvermindering door stijging van desterfte zijn de
kleine bedrijven, groepen PI en P2, het meest kwetsbaar ten gevolgevan onvoldoende ofonjuiste voeding (malnutrition). Bij de grotere
bedrijven, groepen P3-P5, kan men het verschijnsel constateren,
dat vele familieleden op één bedrijf blijven wonen (Familienhöfe, patriarchale familie's, drie-generatie-huishoudens) ofdat enige broers,
gehuwd of ongehuwd, blijven samenwonen (qffrèrements, frèrêches).
Dezegrotehuishoudenskwamenvooralvooringebieden metslechte
bodemgesteldheid, in tijden van teruggang van de bevolking en in
tijden van relatiefhoge reëlelonen. Men kon op deze wijze bezuinigen op personeel; de gezinsleden kregen meestal alleen kost en inwoning, maar geen loon.
Bij de sociale stratificatie van de consumenten moet men drie
hoofdgroepen onderscheiden:
CL De agrarische consumenten, die een deel of alle geconsumeerde agrarische produkten zelf voortbrengen
CIL Personen, die geen agrarische producenten zijn, maar wel
een deel of alle inkomsten uit de agrarische produktie ontvangen, hetzij in geld, hetzij in natura
C H I . De niet-agrarische consumenten, die geen inkomsten ontvangen uit de agrarische produktie. Men kan in deze groep
nog weer een onderscheid maken tussen personen met een
'vast' inkomen en zij wier inkomen voortdurend varieert.
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De groepen van de consumenten kunnen nader worden onderscheiden als volgt:
C l 1. Autoconsumenten, waarvan de agrarische produktie onvoldoende is voor het jaarlijkse levensonderhoud; zij komen
periodiek als kopers aan de markt ( < autoconsumenten)
C l 2 . Autoconsumenten, die juist voldoende voor eigen levensonderhoud voortbrengen ( = autoconsumenten)
C l 3 . Boeren, die zowel voor de zelfverzorging alsvoor de markt
produceren (> autoconsumenten)
C l4. Boeren, die geen ofonvoldoende voedingsmiddelen produceren, daar zij andere agrarische gewassen verbouwen. Zij
zijn voor hun levensmiddelenvoorziening op de markt aangewezen
C15. Personen, die op agrarische bedrijven in loondienst zijn en
daarvoor geldloon, of (en) loon in natura ontvangen
C I I 1 . Personen,dieinkomsteninnatura uitdeagrarische produktie ontvangen. Tot deze groep behoren verpachters, grondbezitters en tiendheffers
CII2. Personen, dieinkomsten in geld uit de agrarische produktie
ontvangen. Tot deze groep behoren verpachters en grondbezitters
C I I I 1 . Personen met een 'vast' inkomen (loon), dat onvoldoende
isvoordeaanschafvanhetvoedselpakket; zijzijn armlastig,
zij zijn aangewezen op ondersteuning
C H I 2. Personen met een 'vast' inkomen (loon of salaris), dat voldoende is voor de aanschaf van het voedselpakket
C H I 3. Personen, die onregelmatige inkomens ontvangen, die onvoldoende zijn voor de aanschaf van het voedselpakket,
bijv. dagloners, spinners, wevers, etc, ook zij zijn armlastig
C H I 4 . Personen, die onregelmatige inkomens ontvangen, die voldoende zijn voor de aanschaf van het voedselpakket, bijv.
verschillende ambachtslieden, winkeliers, herbergiers, etc.
Het ismogelijk voor dezeelfgroepen (Cl 1-CIII4) te berekenen
of te schatten:
Ca. het aantal personen per groep
Cb. het aantal huishoudens per groep
Cc. de hoeveelheden op de markt gekocht per groep
Cd. de hoeveelheden voor zelfverzorging geconsumeerd per groep
Ce. de som van de beide voorafgaande hoeveelheden (Cc en Cd)
geeft de totale hoeveelheden geconsumeerd per groep
Cf. dewaarde van de hoeveelheden opdemarkt gekochtper groep
Cg. de waarde van de hoeveelheden in de zelfverzorging geconsumeerd per groep
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Ch. de som van de beide voorafgaande waarden (Cf en Cg) geeft
de waarde van de totale hoeveelheden geconsumeerd per
groep.
Ook hier moeten tenslotte deinvloeden van de fluctuatie's van de
prijzen envan de bevolking gedurende dekorte en lange termijn op
de acht soorten van totalen (Ca-Ch) per groep worden bestudeerd.
In de korte trend iser een neiging, dat het aantal personen enhuishoudens en dehoeveelheden op de markt gekocht, de hoeveelheden
in zelfverzorging geconsumeerd en de totale hoeveelheid geconsumeerd per groep constant blijven (gevallen Ca-Ce). Daarentegen
variëren de waarde van de hoeveelheden op de markt gekocht en
voor zelfverzorging geconsumeerd en de totale waarde van de geconsumeerde goederen op dezelfde wijze als de prijzen van de agrarische produkten (gevallen Cf-Ch). Op de lange termijn zijn alle
aantallen, hoeveelheden en waarden variabel in verband met de
veranderingen in de bevolking en in de onderlinge prijsverhoudingen.
In geval van een relatieve prijsstijging van delevensmiddelen ten
opzichte van de prijzen van de andere goederen en van de lonen is
deze voor vrijwel alle groepen van consumenten ongunstig, in het
bijzonder voor de niet-agrarische consumenten, groepen C I I I 1 CIII4. Een dergelijke prijsontwikkeling isdaarentegen wel gunstig
voor de boeren, die zowel voor de zelfverzorging als voor de markt
produceren, omdat bij hen de functie van producent zwaarder
weegt dan die van consument, groep C l 3 . Profijt van de relatieve
prijsstijging trekken ook de personen, die inkomsten in natura ontvangen uit de landbouw en deze op de markt verkopen, evenals de
personen, die inkomsten in geld ontvangen, bijv. pachten, welke
met de marktprijzen flucturen, groep C I I 1 en gedeeltelijk groep
CII2. Indien men daarentegen vasteinkomsten in geld uit de landbouw ontvangt, isdeprijsstijging ongunstig. Omgekeerd iseen relatieveprijsdaling voor vele groepen voordelig, uitgezonderd degroepen C l 3, CII 1en gedeeltelijk G i l 2.
De veranderingen in de prijsverhoudingen laten de groepen, die
niet voor de markt produceren en ook niet als kopers optreden, ongemoeid, groepen C l 2, C l 5 bij ontvangst van loon in natura en
groep CII 1bij inkomsten in natura, die voor eigen consumptie
worden gebruikt.
Niet alleen bij de producenten, maar ook bij de consumenten
blijken er aanmerkelijke verschillen te zijn tussen de verschillende
groepen bij wijzigingen in de onderlinge prijsverhoudingen. In het
totaal zijn erzesgroepen vanproducenten en consumenten voorwie
een relatieve prijsstijging van de levensmiddelen gunstig is; voor
tien is een dergelijke prijsontwikkeling ongunstig, terwijl het voor
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vier groepen geen verschil maakt. Bij een relatieve prijsdaling van
de levensmiddelen zijn de verhoudingen juist omgekeerd.
Relatieve prijsstijging van levensmiddelen
gunstig
P3
P4
P5
CI3
C II 1 (ged.)
C II 2 (ged.)

onberoerd

ongunstig

P2
GI2
C I 5 (ged.)
C II 1 (ged.)

P1
P6
Cl 1
CI4
C I 5 (ged.)
C II 2 (ged.)
C III 1
C III 2
C III 3
CHI 4

Een bevolkingsvermeerdering zal vooral leiden tot de toeneming
van het aantal niet-agrarische consumenten, groepen C H I 1CIII4, in het bijzonder van hen, die minder dan de kosten van het
voedselpakket verdienen, groepen C H I 1en CIII3. Voorts zal het
aantal agrarische consumenten, die net voldoende of onvoldoende
voor eigen levensonderhoud produceren, stijgen, groepen CI1 en
C l 2 . Een bevolkingsvermindering zaljuist de groepen treffen, die
niet ofnauwelijks in eigen levensonderhoud kunnen voorzien, groepen C l 1, CI2, C H I 1en C I I I 3 .
Uit het voorafgaande blijkt, dat het een bijzonder belangrijk probleem is in hoeverre de boerderijen aan de markt leveren ofdat zij
voedingsmiddelen opde markt moeten kopen. Een overgangsgebied
tussen de beide uitersten wordt gevormd door de bedrijven, die net
nog zoveel produceren, dat dit voldoende isvoor de eigen voedselvoorziening. Voor de vaststelling van de sociale stratificatie is het
noodzakelijk te weten, waar dit overgangsgebied ligt. Hiertoe moet
men het minimum areaal bepalen, dat nodig is voor de produktie
van de levensmiddelen van een gemiddeld gezin. Alsgemiddeld gezin (type-gezin) beschouwt men een gezin van vijf personen, ouders
met drie kinderen. Deze minimum bedrijfsgrootte is echter geen
absolute grootheid, die overal en onder alle omstandigheden dezelfde is. Zij hangt af van verschillende factoren, die de produktie
beïnvloeden, zoals:
1. de vruchtbaarheid van de grond
2. de opbrengstfactoren
3. de bemesting
73

4. de verbouwde gewassen
5. het toegepaste landbouwsysteem
6. het aantal en de soort van de trekdieren
7. het aantal werkkrachten op de boerderij
8. de mentaliteit en het aanpassingsvermogen van de boer
9. de prijzen van de agrarische produkten
10. de lasten, die op de boerderij rusten: pachten, tienden, belastingen en andere verplichtingen
11. het aantal gezinsleden ofleden van het huishouden op de boerderij, in verband met de consumptie.
Een onderzoek naar de sociale stratificatie van producenten en
consumenten is tot nu toe nog niet geschied. Voor zover er thans
kwantitatieve gegevens ter beschikking staan over de grootte van
enkele groepen zijn dit meestal momentopnamen, die betrekking
hebben op één bepaald tijdstip. Voor een inzicht in de historische
ontwikkeling moet men echter over een reeks van gegevens over
langereperioden debeschikkinghebben. Ditisooknoodzakelijk, indien men deinvloed vanveranderingen vanhet bevolkingsaantal en
van fluctuatie's in deprijsverhoudingen opdesocialestratificatie van
producenten en consumenten wil bestuderen.
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V R I J H E I D EN L I J F E I G E N S C H A P IN
A G R A R I S C H E U R O P A (16e-18e E E U W ) *
B. H. SLIGHER VAN BATH

In de periode tussen 1200 en 1800 voltrok zich in Europa een
tegengestelde ontwikkeling met betrekking tot de politieke en economische vrijheid van de boerenbevolking. I n West-Europa aan
deze zijde van de Elbe verdwenen in het algemeen tussen de twaalfde en de zestiende eeuw de feodale verhoudingen tussen heren en
boeren, er kwam een einde aan het hofsysteem en aan de horigheid.
Na 1500 en in enkele landen reeds enige eeuwen eerder was de
boerenbevolking vrij om van bedrijf, beroep en woonplaats te veranderen, zij kon land en boerderijen kopen en verkopen. De boeren
waren eveneens vrij in h u n huwelijkskeuze, zij konden land erven en
vererven, zij bezaten land of gebruikten dit onder verschillende
vormen van pacht: erfpacht, pacht van korte oflange termijn, soms
was de horigheid overgegaan in een leenverhouding. De boeren betaalden de pachtsom in geld of in natura, of zij gaven bepaalde bedragen of goederen bij de aanvaarding van het erf of bij vererving.
I n vele Westeuropese landen begon het hofsysteem al in de twaalfde
en dertiende eeuw tekenen van verval te vertonen; het was in de
zestiende eeuw in vele streken verdwenen.
Geheel anders was de ontwikkeling in de gebieden van Middenen Oost-Europa, die aan de oostzijde van de Elbe lagen. Daar had
de boerenbevolking gedurende de middeleeuwen waarschijnlijk een
grotere vrijheid genoten dan in West-Europa het geval was. In
tegenstelling tot de Westeuropese ontwikkeling was in het transElbische gebied de toestand voor de boeren sinds het begin van de
vijftiende eeuw voortdurend slechter geworden. Een proces van toenemende onvrijheid zette in, dat zijn hoogtepunt in Rusland bereikte in de tweede helft van de achttiende eeuw. Toen werden daar
mensen gekocht en verkocht; de plattelandsbevolking had vrijwel
geen rechten, alleen verplichtingen; zij was in een staat van volkomen lijfeigenschap geraakt. Volgens een Russische verordening uit
de achttiende eeuw moesten de lijfeigenen h u n meesters blindelings
gehoorzamen in alles wat niet tegen de wetten van het rijk indruiste 1 .
De vraag, welke de oorzaken waren van deze bijzondere ontwikkeling van de lijfeigenschap in Midden- en Oost-Europa is het on* Lezing gehouden in maart 1968 voor studenten van de Yale University, New
Haven.
»J. BLUM, p.442.
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derwerp geweest van uitgebreide verhandelingen en discussie's van
de historici. Hun antwoorden verschillen al naar gelang van het
land, waartoe zij behoren: Oost-Duitsland, Oostenrijk, Hongarije,
Tsjecho-Slowakije, Polen en Rusland. Niet alleen worden de antwoorden door de landsaard beïnvloed, ookdepolitieke standpunten
doen hun invloed gelden: Marxistische historici staan lijnrecht
tegenover deniet-Marxistische.Vóór deTweedeWereldoorlog vond
men vooral bij de Duitse historici een beklemtoning van de raciale
tegenstelling - Germanen tegenover Slaven.
Inhetnavolgende zalgeprobeerd wordenvasttestellenin hoeverre er eengemeenschappelijke basiswas in al deze Midden- en Oosteuropese landen, welke - zij het slechts gedeelteijk - een verklaring
kan geven voor de ontwikkeling en verergering van de lijfeigenschap. Terwijl de meeste historici in de Midden- en Oosteuropese
landenvooralhun aandacht wijden aan debijzondere factoren in de
ontwikkeling van de lijfeigenschap in hun eigen land, zal hier bij
uitstek gezocht worden naar dat, wat gemeenschappelijk isin het
wordingsproces van de lijfeigenschap in alle landen, die dit systeem
hebben gekend. Onmiddellijk dient hieraan toegevoegd te worden,
dat de grote verschillen in de politieke en economische omstandigheden van de betrokken staten volledig erkend worden. Er is echter
een accentverschil in de vraagstelling, die iets meer economisch en
sociologisch gericht is dan historisch. De lijfeigenschap in Oostenrijk was niet volkomen dezelfde als in Bohemen, Polen of Rusland.
Er bestonden vele variaties in de lijfeigenschap en gradaties in de
zwaarte van de druk. De omstandigheden, waaronder de lijfeigenschap opkwam, waren zeer verschillend. Toch blijft er ondanks al
deze verschillen toch het dwingende probleem van de geheel tegengestelde ontwikkeling in West-Europa aan de ene kant en Middenen Oost-Europa anderzijds.
Vanuit een Westeuropees gezichtspunt, waarin devrijheid alseen
zeer belangrijke verworvenheid wordt gewaardeerd en waarin het
geschiedverloop wordt geïnterpreteerd als een steeds verdere ontplooiingvan demenselijke vrijheid uit eenvroeger bestaande onvrijheid, wordt de Midden- en Oosteuropese ontwikkeling gevoeld als
een ernstige terugslag,ja zelfs als een afdwaling van dejuiste weg.
Het is echter evenzeer mogelijk, dat deWesteuropese ontwikkeling
in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd een afwijking isvan een
gebruikelijk patroon. Sterke gebondenheid van de boerenbevolking
bestond ook in andere beschavingen, waarin de akkerbouw de belangrijkste bron van bestaan was. Maar dan rijst de vraag,watwel
het uitzonderlijke in de Westeuropese ontwikkeling isgeweest? Was
heteentoevalligheid, waren het depolitieke,socialeen economische
omstandigheden, of de kapitalistische geest, de technische vinding76

rijkheid of de grote bevolkingsdichtheid? Deze mogelijke 'oplossingen' verklaren evenmin de tegenzijde. Waarom waren in Midden- en Oost-Europa de ondernemers zo gering in aantal, waarom
werden er zo weinig uitvindingen gedaan, waarom verkeerde de
economie nog goeddeels in het naturale stadium met weinig geldverkeer? Achter elk antwoord ofpoging tot een antwoord rijzen tien
of meer vragen op. Natuurlijk is er geen volledig en alles afdoende
oplossing.
De kenmerken van de lijfeigenschap in Midden- en Oost-Europa
tredenduidelijker naar vorendooreenvergelijking metde horigheid
in West-Europa gedurende de middeleeuwen. Er zijn punten van
overeenkomst en van verschil.
Er wasovereenkomst indejuridische status:dehorigen enook de
lijfeigenen in een aantal Midden- en Oosteuropese landen waren
gebonden aan de grond ofaan de boerderij. In dit opzicht verkeerden zij eigenlijk in een gunstiger positie dan de pachter in de moderne tijd, die het bedrijf voor enkele jaren heeft gepacht en na
beëindiging van de pacht gedwongen kan worden het bedrijf te
moeten verlaten. Om deze hardheid in het pachtsysteem te verminderen zijn in vele landen thans maatregelen genomen ter bescherming van de pachter. Hoewel de binding aan het bedrijf voor
de horige zeker ook nadelige kanten heeft, dient toch evenzeer op
deze gunstige zijde gelet te worden.
Zowel bij de horigheid als de lijfeigenschap kent men de verplichte betalingen, meestal in goederen in natura, de Russische
obrok. Daarnaast bestonden leveringen van goederen of produkten
of betalingen bij de aanvaarding van de boerderij, bij huwelijk en
bij overlijden. Er bestond het recht tot vrijkoop, hoewel juist dit
recht in vele Oosteuropese landen in de loop der tijden verloren
gingEr waren verschillen tussen horigheid en lijfeigenschap in de exploitatie van het land, dat door de heer zelf werd gebruikt, het
domein ofréserve. In die Westeuropese landen waar dehorigheid tot
volle ontplooiing wasgekomen, waren de hoven met een uitgebreid
domein, geëxploiteerd door de heer met gebruikmaking van verplichte arbeidsdienst door dehorigen, vrij zeldzaam. Meestal waren
de boerderijen, die tot een hof behoorden, verspreid over enige
dorpen, terwijl daarnevens andere eigenaren horige bedrijven in
dezedorpen bezaten. Somswasdeafstand tussenhofenhorige erven
zogroot, dat ervan verrichting van diensten door dehorigen op het
domein geen sprake kon zijn. De in de oudere historische literatuur
heersende opvatting, dat in het hofsysteem vrijwel steeds gehele
dorpen aan één heer behoorden, heeft bij nader onderzoek geen
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stand kunnen houden. Het bezitvan deheren lagmeestal verspreid.
Het hofsysteem met bewerking van het domein door de horigen
kwamin West-Europa vooralvoorin de Merovingische en Karolingische tijd2.
Het beeldvan Midden-en Oost-Europa isookminder eenvormig
dan men veelal meent. In sommige streken, vooral in Oost-Duitsland, Polen en Bohemen kende men de grote, aaneengesloten bedrijven met grote domeinen en dorpen, die in hun geheel aan één
heer behoorden. Daarnaast waren er bijv. in Rusland gebieden,
waar de akkersvan de heren verspreid lagen tussen depercelen van
de boeren;het domein wasgeencompact aaneengesloten geheel van
akkers. De bezittingen van één heer lagen over een aantal dorpen
verspreid. Men had hier wel grootgrondbezit, doch dit behoefde
niet altijd tevens uit grote bedrijven te bestaan3.
De diensten namen in de gebieden ten oosten van de Elbe vanaf
dezestiende eeuwtoe.Zijvormden een belangrijk deelvanhetgehele systeem van gedwongen arbeid {barshchina in Rusland). De lijfeigenen moesten gedurendedrie of vijf dagen, later zelfs wel zes of
zeven dagen per week arbeid verrichten voor de heer. Het werk
bestond uit werkzaamheden in de landbouw, zoals ploegen, zaaien,
eggen, oogsten, dorsen, hooien en uit het verrichten van transportdiensten, karrediensten bij hetvervoer vandeagrarische produkten,
waaronder ook hout en houtprodukten, naar de woonplaats van de
heer ofnaar marktplaatsen enhavens. Het transport naar de marktplaatsen en havens vond men vooral in Polen.
Indien een boer zes ofzeven dagen per week diensten moest verrichten, betekende dit,dat hijeenextra arbeidskracht had te betalen
en tevoeden;dezewerkte danvrijwel uitsluitend ophet domein van
de heer. Soms beschikte de boer over een zoon, die dit werk deed,
maar bij ontstentenis van een daarvoor in aanmerking komende
zoon, moest de boer een extra knecht onderhouden. Een andere oplossing voor dit probleem was, dat de boer drie dagen voor de heer
werkte en zijn vrouw de rest van de tijd.
Men dient dezediensten, indien zij door éénvan de kinderen van
de lijfeigene werden verricht, wel te onderscheiden van de in Midden- en Oost-Duits-land bestaande Gesindezwangsdienst, waarbij alle
kinderen van delijfeigenen verplicht waren één tot vierjaren in het
huis van de heer als huispersoneel te dienen. De Gesindezwangsdienst
was een extra last boven de overal bestaande diensten voor akkerbouw en transport.
Door het systeem van gedwongen diensten werden de arbeidskosten van het landbouwbedrijf op het domein afgewenteld op de
a
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lijfeigenen. Hetzelfde geschiedde ookmetdekostenvankarrepaarden, ossen, karren, landbouwwerktuigen en-gereedschappen. Voor
de uitvoering vanhunwerkzaamheden ophetdomein moesten de
lijfeigenen alles meebrengen. In deBaltische gebieden mochten de
boeren demestvan detrekdieren voorhun eigen bedrijf gebruiken;
in Rusland moestenzijdezemestafstaan aan deheervoordebemesting vanhet domein.
De exploitatiekosten vanhetdomein werdenopdezewijze kunstmatig tot de uiterste grens gedrukt. Iets dergelijks heeft in WestEuropa nimmer bestaan.
Het domein konniet onbeperkt worden uitgebreid. Er bestond
een bepaalde verhouding tussen degrootte vanhet domein enhet
aantal lijfeigenen. De lijfeigenen moesten immers niet alleen de
bouw- en graslanden vanhet domein bewerken, maar zij hadden
ook nogophetbouwland bijhun boerderij voor deproduktievan
hun eigen levensmiddelen tezorgen. Erdiende eenzeker evenwicht
tezijn tussen degrootte van de domeingrond endeoppervlakte van
de akkers vande lijfeigenen. Op deze samenhang isgewezen door
PachvoorHongarije4, RusinskienBaranowskivoorPolen5, Confino
voor Rusland6, Boelcke voor Opper-Lausitz7 en Heitz voor Mecklenburg8.
In ditopzicht waren erderhalve grenzen aanhetstreven van de
heren omdegrond vandeboeren aanzich te trekken, het Bauernlegen. Inenige Duitse landen ishetgrootgrondbezit niet zozeer ontstaan door hetBauernlegen, maar veel meer door hetinbezit nemen
van door oorlogen verlaten boerderijen engronden endoorhetzich
meestermakenvandeniet-gecultiveerdegronden.Inde Mittelmark
(Brandenburg) wasin 180024%van degrond vanhetgrootgrondbezit verkregen door Bauerlegen in de zeventiende en achttiende
eeuw,46%wasverworvenuitdeindelate middeleeuwen entijdens
de Dertigjarige oorlog verlaten boerderijen9.
Men kanmoeilijk schatten hoeveel deheren bespaarden doorde
eigen exploitatie vanhetdomein metbehulp vangedwongen diensten. In Polen was men van oordeel, dat de inkomsten vaneen
domein tergrootte vantwee totvier hoeven ineigen exploitatiegelijk waren aan dievaneen dorp met tien tot vijftien boerderijen,
waarvan delijfeigenen geld betaalden engoederen innatura leverden 10 . In West-Duitsland, waar hetsysteem vanpacht en erfpacht
4

Zs. P. PACH, p.59-60, 80, 91.
W. RUSINSKI, p.420; B. BARANOWSKI, p.87-88; A. WYCZANSKI (1963), p.87.
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M . CONFINO, p.157-158.
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' W. BOELCKE, p.30.
8
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bestond, maakten dearbeidskosten 13tot26% van alle bedrijfskosten uit 11 .
ZowelinWest- alsinMidden- enOost-Europa bezaten deheren
economische monopolies. Deheren hadden hetrecht vanbouwen
exploitatie van watermolens, windmolens, visvijvers, bakovens,
brouwerijen enditilleerderijen; zijhadden het recht van verkoop
van wijn, bier ensterke drank, dehandel inossen, de uitoefening
van dejacht, deheffing van tol-enveerrechten. Devisvijvers vormden een belangrijke bron van inkomsten voor dehereninBohemen,
de ossenhandel in Hongarije, deverkoop vanwijnen inde herberg
van deheer inOostenrijk ende brouwerijen endistilleerderijenin
Polen12. DeHongaarse enBoheemse heren waren vooral actiefop
dit gebied indezestiende eeuw, vele Poolse heren ontvingen in de
achttiende eeuw meer inkomsten uitdebier ensterke drank monopoliesdan uitdeexploitatievan hun domein omdat indie periodede
graanprijzen zeer laag waren 13 .
In vele Westeuropese landen haddecentrale overheid eengroot
deelvan detaken van de territoriale heren aan zichgetrokken,zoals
de rechtspraak ende bestuurstaken. Ditproces wasvoltooid in de
zestiende eeuw. In Midden- enOost-Europa onttrok het centrale
bestuur zich aandeverantwoordelijkheid voor deze overheidstaak.
Dit geschiedde hetzij vrijwillig, hetzij onder dwang vandeadel,
vooralindezeventiende enachttiende eeuw. De lijfeigenen werden
rechteloos, zijwaren geheel overgeleverd aanhunheren, die niet
alleen degrondeigenaren waren, maar ook hunrechters.Inenkele
landen, zoalsinRusland, werden deheren door deoverheid tevens
belast metdeinning vandebelastingen enmetdeaanwervingvan
soldaten voor hetleger. Ditdreef de willekeur endespotie ten top.
In de voorafgaande samenvattende beschouwing zijn telkensde
beide delen vanEuropa, gescheiden door deElbe, tegenover elkaar
gesteld. Ditisechter eentesterke vereenvoudiging vaneen veelgecompliceerder werkelijkheid. Restanten vanhetmiddeleeuwse hofsysteem metdedaaraan verbonden horigheid zijn inenige Westeuropese landen blijven bestaan totheteinde van de achttiende
eeuw:o.a.inWest-Duitsland, Oost-Nederland enOost-Belgiëtot de
Franse revolutie ofde Franse bezetting, diedaarop volgde14.
Het iseen misvatting deze horigheid als iets smadelijks te beschouwen. Indeoostelijke Nederlanden hadden deboerderijen van
11
12
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de horigen eengroter areaal bouw- en grasland dan de bedrijven
vandeniet-horigen. Dehorigebedrijven mochten bijvererving niet
verdeeld worden, slechts éénvandekinderen hadhetrecht van opvolging. Bij de bedrijven van de niet-horigen kende men de verdeling vanhet bedrijf onder alle kinderen. De horigen behoorden
dan ooktotderijkste personen inhetdorp. Zij behoefden jaarlijks
minder te betalendan depachtboeren, daarentegen moesten zijbij
aanvaarding vanhetbedrijf, bijhuwelijk enbij overlijden grotebedragen opbrengen. Inhetalgemeen waren delastenvandehorigen
lager danvandepachtboeren. Dediensten waren vervangen door
geldbetalingen. Jongere kinderen van de horige konden zich vrij
kopen, maar zij verloren daardoor alle eventuele rechten ophet
erf15.
In West-Europa, met nameinFrankrijk, België,Nederland ende
Duitselanden bezaten deherennogvelemonopolierechten (molens,
tollen, veren) enandere rechten zoals dejacht, welke zwaar opde
plattelandsbevolking drukten.
Het beeld van Midden- en Oost-Europa is eveneens meer genuanceerd danmenvaak opgrond vaneeneenzijdige voorstelling
meent. Naast de lijfeigenen waren er ook vrije boeren en boeren,
die onder tamelijk gunstige omstandigheden leefden. Boeren, die
eenzekere matevanvrijheid bezaten, werdengevonden indegrensgebieden vanHongarije, inde Oekraine, in de bergen van Transsylvanië en in gebieden met minder gunstige klimaatsomstandigheden in Rusland en Siberië.
In enkele landen, zoals de Habsburgse monarchie, Pruisen en
Saksen,stelden de regeringen ofbeter devorsten belangindejuridische ensociale toestand vandeboeren. Wellicht werden zijhiertoe
door humanitaire motieven bewogen, economische en militaire
overwegingen deden zicheveneensgelden.Devorsten beschouwden
de boeren alseen belangrijke steunpilaar van de staat, immers zij
moesten eengroot deelvande belastingen opbrengen enzij moesten
desoldaten voorhet legerleveren. Men vaardigde wetten uit, waarbij deboeren beschermd werden tegen teveeleisende heren. Reeds
bij eenwetvan 1597werden de diensten in Opper-Oostenrijk beperkt tot twee weken perjaar. Dit verhinderde evenwel niet, dat
tussen 1710en 1720andere diensten werden verzwaard16. Ookin
Saksen gingdevorstalindetweedehelft vandezestiendeeeuwover
tot de bescherming vande boeren, wattot gevolg had,dat slechts
4 à 5%vanhetboerenland in handen vandeadel geraakte17.
15

B. H. SUCHER VAN BATH (1957), p. 713-722.
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De Robot-patente van 1680 en 1738 beperkten dediensten (Robot,
robota) vande lijfeigenen in Bohemen, Moravie en Silezië toteen
maximum van drie dagen per week18. Op de bezittingen vande
kroon envandestaat inBohemen en Moravie' werden de diensten
afgeschaft bij dewettenvan 1781en178319.FrederikI IvanPruisen
vaardigden wetten uittegen hetverdrijven vanboeren door de heren, die op deze wijze probeerden hun domein te vergroten. Hij
verbood hetBauerlegenin 1749endeverkoopvan lijfeigenen zonder
land ofboerderijen in 175920. De politiek van boerenbescherming
kon alleen worden gevolgd door sterke regeringen, daar deze duidelijk tegen deadel wasgericht. In delanden,waar de adeleengrote
macht uitoefende, waren de boeren geheel en al aan de willekeur
van de edelen overgeleverd, zoals in Mecklenburg, Opper-Lausitz
en Zweeds Pommeren. In Mecklenburg werd zelfshetBauerlegen in
1755wettelijk toegestaan21. Inhetalgemeen kanmenconstateren,
dat metde politiek van boerenbescherming een ontwikkeling was
ingeluid, welke in de algehele afschaffing vande lijfeigenschap in
heel Midden- enOost-Europa gedurende denegentiende eeuw zijn
voltooiing vond.
Geografisch wasdeElbeindeDuitse landen degrens tussen vrijheid enlijfeigenschap, ofschoon ooktenwestenvan dezerivierinde
Altmark (Brandenburg) hetOostduitse Gutbesitzmet gedwongenarbeid vandelijfeigenen ophetdomein vandeheer, voorkwam22.
De opkomst vandelijfeigenschap waseenlangdurig procesvan
graduele erosie, hetwasgeen snelle vernietiging van de daarvoor
bestaande grotere vrijheid23. Hetisuiterst moeilijk omeen exacte
datum ofjaar alshetbeginpunt aantewijzen. Inenkele landen ontwikkelde de lijfeigenschap zich uit de middeleeuwse omstandigheden. In de Slavische landen was de oorspronkelijke bevolking al
gedurende de vroege middeleeuwen in meerdere ofmindere mate
onvrij geweest.
Na dekerstening was dekerk inRusland, evenalsin Byzantium,
in het bezit gekomen van grote bedrijven. Meest washet grootgrondbezit geschonken aan kloosters, die het zelf exploiteerden.
Voor het eerst wordt een dergelijk grootgrondbedrijf vermeld in
1146. Later had ook de adel grootgrondbezittingen in eigen be18

W. E. WRIGHT, p.22-24.
" W. E. WRIGHT, p.74, 78-80.

"°G. FRANZ (1963), p.217-218,234.
21
G. FRANZ (1963), p.227-228.
" F . L Ü T G E , p. 102.
" W. E. WRIGHT, p . 8.
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drijf24. Erzijn enkele aanwijzingen, dat een soortgelijke ontwikkelingzicheveneensinPolen voltrok25. Hetisniet bekend, inhoeverre
dit grootgrondbezit in Rusland gedurende dedertiende enveertiendeeeuw,indewoeligetijd vandeTartaarse aanvallenen onderwerping, isblijven bestaan. Vermoedelijk bestaat ertoch een verband tussen hetvroeg-middeleeuwse grootgrondbezit ende domeinen indelate middeleeuwen, waarbij men gebruik maakte vanverplichte arbeid door de lijfeigenen26.
Sedert deveertiende envijftiende eeuwvindt menbijna overalin
Midden- enOost-Europa dedomeinen metarbeid door lijfeigenen.
Wellicht alinde veertiende eeuw inOost-Duitsland27, Polen 28en
Rusland 29 ; zeker inhetgebied vandeDuitse Orde nadenederlaag
tegen de Polen bij Tannenberg in 141030, in Hongarije nade
Boerenoorlog van 1514ennadeverovering van een deel vanhet
land door deTurken in 152631 eninBohemen omstreeks 150032.
Oorspronkelijk waren de diensten niet zozwaar:inhet midden
van deveertiende eeuwinPolen vijftien dagen perjaar 33 , hetzelfde
alsinOpper-Oostenrijk sinds 159734. Na 1421 werden inPolende
diensten verhoogd totéén dagper week35. Ditwerd eveneensde
regel inRusland aanheteindevandevijftiende eeuw36 enin Hongarije na151437.InPolen werden dediensten wederom verzwaard
na 1466:zijbedroegen opdekoninkijke goederen drie dagen enop
sommige particuliere goederen alvijf dagen perweek38. In Rusland
stegen dediensten indezestiende eeuw tot drie dagen per week39.
In dezestiende eeuw kende menindeOpper-Lausitz deongemeten diensten, welkevolgens 's-landsgebruikoptweeofdrie dagen
per week werden gerekend40. Aanhet einde vandeze eeuw waren
de diensten inHongarije ongelimiteerd41. InBohemen en Moravië
24

J . BLUM, p . 4 3 .
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B. BARANOWSKI, p . 39-40.

29
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bedroegen de diensten vóór 1620 gemiddeld vier dagen per week;
na deslag bijdeWitte Berg (Bila hora) werden veel meer diensten
geëist. In vele streken konden de boeren slechts opzon-en feestdagen ophuneigen land werken 4a . Indezeventiende eeuw stegen
de diensten in de Opper-Lausitz tot zesdagen per week voor de
boeren meteennormaal gezinsbedrijf (dehoeve), vier dagen voor
de Grossgärtner (halvehoeve),twee dagen voor de Kleingärtner (kwart
hoeve) enééndagvoor deHäusler (keuter)*3.
In Rusland vermeerderden de diensteninde achttiende eeuwtot
vijf ofzeven dagen perweek, hoewel invele provincie's dediensten
werden beperkt tot drie of vier dagen per week44. In de NederLausitz moest in 1760 eenboer meteenvolbedrijf (gantzer Bauer)
dagelijks spandiensten verrichten met een span paarden of dubbele
handdiensten (twee personen) ; eenkleine boer (Kleinbauer) tweeof
drie dagen per week handdiensten, eenkeuter (Kossäte of Gärtner)
dagelijks handdiensten. Dehanddiensten werden gedaan dooréén
der volwassen zoons. Dekinderen vandeboeren waren bovendien
nog onderworpen aan de Gesindezwangsdiensten van één tot vier
jaar 45 .
Het hoogtepunt van delijfeigenschap werd bijna overalindezestiende enzeventiende eeuw bereikt, inchronologische volgorde:in
het land vandeDuitse Orde na 152646,in Rusland gedurende de
tweede helft vande zestiende eeuw, onder de regering van tsaar
Iwan IV,speciaal tussen 1570en 158047, in Hongarije48 enWalachije49 aanheteinde vandezestiende eeuw, inBohemen nadeslag
bij deWitte Bergin 162050, in Moldavië na 162151, in Moraviein
162882, in vele Oostduitse landen gedurende ofnade Dertigjarige
Oorlog (1618-1648)53, in Polen na deze oorlog endeoorlog tegen
Zweden (1655-1660)84,inEstland nadeoorlogenaanhet einde van
de zeventiende eeuw55.In Oost-Pruisen werd depositievandelijf« L . REVESZ, p.242.
48
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eigenen nog weer slechter na de pest in het begin van de achttiende
eeuw56. De omstandigheden voor de lijfeigenen in Rusland verergerden na 1762envooral na 177557. Gedurende de laatste decennia van de achttiende eeuw werd de toestand van de lijfeigenen in
Hongarije moeilijker door de Habsburgse belastingpolitiek58.
Delangeduur van hetprocesvandeuitbreidingvan de domeinen
en de daarmee samengaande verzwaring van de diensten bemoeilijkt het onderzoek naar de oorzaken. Men kan aan het vraagstuk
economische, demografische, politieke en institutionele aspecten
onderscheiden. Bij hun pogingen om het ontstaan endeverzwaring
van de lijfeigenschap te verklaren hebben vele historici gewezen op
een aantal van deze aspecten. Men heeft, terecht, geprobeerd het
probleem van alle zijden te belichten, voorbeelden hiervan zijn o.a.
Pach, Topolski, Blum en Lütge 59 . In het navolgende zal elk aspect
afzonderlijk worden behandeld en daarbij zal worden aangegeven
bij welke historici de desbetreffende gedachten te vinden zijn. Deze
methode heeft het bezwaar, dat de betogenvan historici, dietal van
factoren naar voren brengen, in stukjes worden geknipt en dat men
anderzijds de naam van een zelfde auteur bij een groot aantal aspecten vermeld vindt. Dit betekent, datdeze historici verschillende
factoren of oorzaken naar voren hebben gebracht. Soms kan het
voorkomen, dat eenonderzoeker deslechter wordende toestand van
de lijfeigenen toe schrijft aan twee schijnbaar tegenstrijdige oorzaken, bijv. zowel aan hoge als aan lage graanprijzen. In dit geval
hebben de explicatie's betrekking op verschillende perioden: zo
noemt Lütge voor de vijftiende en zestiende eeuw de hoge graanprijzen en voor de tweede helft van de zeventiende eeuw de lage
graanprijzen een belangrijke factor voor de verslechtering van de
positie van de lijfeigenen60.
Allerminstisnaar volledigheid gestreefd wat deliteratuur betreft;
deze verhandeling beoogt slechts een beknopt overzicht te geven
met de aanduiding van enige belangrijke tendenzen in de vakliteratuur.
In het systeem van grootgrondbezit met eigen exploitatie door
middel van gedwongen arbeid van de lijfeigenen nam de produktie
van graan, vooral rogge, een grote plaats in. Overschotten, nadat
aan debehoeften van deeigenconsumptie enhet zaaizaad voor het
66
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volgendjaar wasvoldaan, werden ter markt gebracht, verhandeld
eninenkele landen geëxporteerd. Duitse enPoolse historici hebben
dan ooksterkdenadruk gelegdopdebetekenisvande graanuitvoer
naar West-Europa, vooral naar de internationale graanmarkt van
Amsterdam. De graanexporten van Gdansk naar Amsterdam begonnen in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Het hoogtepunt
werdin 1619bereikt meteenuitvoer van290.000ton. Indetweede
helft vandezeventiende eeuw trad eendaling van deuitvoer intot
60.000 à 70.000 tonperjaar 61 . Deze omvangrijke graantransporten
waren zowelvoordeWest-europese alsdeOosteuropese landenvan
grote betekenis. De Oosteuropese landen leverden éénvan debelangrijkste grondstoffen, waardoor hetvoor hetWesten - Engeland
en Nederland - mogelijk werd omzich toeteleggen opde handel,
dezeevaart, denijverheid enopdemeergespecialiseerde landbouw,
zoals de teelt van handelsgewassen en vanvoedergewassen. Hetis
hetbegin van een Europese arbeidsverdeling, welkevoorhetWesten
zeer gunstig was, omdat ditplaats greep in eentijd, datde graanprijzen relatief laag waren inverhouding totdeprijzen van andere
Produkten. Hetverwijt vandePoolse historicus Malowist, datHolland en Engeland bloeiden ten koste van de economische zwakte
van de Oost- en Zuideuropese landen, heeft eenzekere grond van
waarheid 62 .
Men kandeze verklaring vanhetsysteemvangrootgrondbezit en
lijfeigenschap, waarindebetekenisvandeexportnaar het buitenland
naar voren wordt gebracht, debuitenlandse-markt-theorie noemen.
Zij wordt verdedigd door Lütge met betrekking tot Oost-Duitsland 63 , door Malowist, Topolski,RusinskienRevesz met betrekking
tot Polen64. Voorts door Wright inverband metBohemen, hoewel
weinig overtuigend, daar de graanexport uit Bohemen niet zo belangrijk was65.McNeillheeft gewezenopdebetekenisvan degraanuitvoer uit Walachije en Moldavië naar het grote consumptiecentrum Constantinopel66.
Enkele auteurs zijn zovergegaan, datzij de theorie vandeexport-markt alseenalgemeneverklaring aanvaardden. Overalzoude
lijfeigenschap eengevolg zijn vandebuitenlandse vraag. Degrootgrondbezitters zouden door degrote vraag endegoede afzetmoge61
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lijkheden aangemoedigd zijn deeigen exploitatie uittebreiden;om
zo groot mogelijke winsten te behalen, zouden zijgebruik gemaakt
hebbenvan degedwongen arbeid vandelijfeigenen. Een redenering
in deze trant kan menvinden bij Nichtweiss, Zientara en Rusinski67.
De buitenlandse-markt-theorie wordt vooral verdedigd doorhistorici uit de landen, die sterk bij de export van graan waren betrokken:Oost-Duitsland enPolen. Toch waren ookinPolen slechts
enkele gebieden bijdegraanuitvoer betrokken, namelijk die,welke
gunstig gelegen waren voor het transport, langs de oevers vande
beneden-Weichsel68. Deoverige delen van Polen hadden geenbelangrijke graanoverschotten; in het Zuiden waren er zelfs streken
met een graantekort, welke afhankelijk waren van graaninvoer.
Overigensbedroeg degeëxporteerde hoeveelheid slechtseen relatief
klein deel vande totale Poolse graanproduktie. Het grootste deel
van hetgeproduceerde graan werd gebruikt voor binnenlands verbruik. Volgens eenschatting bedroeg de export in de tweede helft
van dezestiende eeuw 6%van alle geproduceerde granen of 12%
van detotale rogge opbrengst69.
Een ander argument tegen debuitenlandse-markt-theorie is,dat
sommige landen, waar menwelhetgrootgrondbezit meteigenexploitatie engedwongen arbeid kende, toch gedurende deze eeuwen
geen graan exporteerden, zoalsRusland, Hongarije enBohemen. In
deze gevallen wordt door enige onderzoekers denadruk gelegd op
de betekenisvandebinnenlandse markt. Ditisgeschied door Lütge
voor Oost-Duitsland70, door Boelckevoor deOpper-Lausitz71, door
Pach voor Silezië en de Opper-Lausitz72, door Blum, Rusinskien
Topolski voor Rusland 73 en door Pach voor Bohemen74. Men kan
hiertegendeopmerkingmaken,datbinnenlandse marktenvaak van
lokale betekenis zijn en deomzetten opdeze markten van geringe
omvang. Hetisniet duidelijk, datdebeperkte afzet opde binnen67

J . NICHTWEISS (1954), p . 2 1 - 2 4 , 2 6 - 2 8 ; B. ZIENTARA, p . 2 3 3 ; 235-237;

W . RUSINSKI, p . 4 2 2 ; Zs. P . P A C H , p . 1 5 8 n o o t 412.
98

A. WYCZANSKI, (1961), p . 129: koninklijk Pruisen; A. MACZAK (1968),
p . 79, table 1: Kujawië, oostelijk Groot-Polen en Masovië; p .9 5 : koninklijk
Pruisen.
68
A. WYCZANSKI (1961), p.130. H e t percentage is hoger als m e n alleen het
g r a a n of d e rogge rekent, welke a a n d e m a r k t kwam.
70
F . LÜTGE, p . 112: uitbreiding v a n d e binnenlandse markt. Volgens p.127
zou echter juist d e vermindering v a n d e afzet op d e binnenlandse m a r k t toteen
uitbreiding v a n het systeem h e b b e n geleid.
71

W . BOELCKE, p . 6 .

72

J . BLUM, p . 2 0 5 - 2 1 3 , 219.

78

W . RUSINSKI, p . 4 2 2 ; J . TOPOLSKI (1967), p . 1 1 2 : d e buitenlandse m a r k t
werd voor Rusland v a n betekenis n a d e tweede helft v a n d e 17e eeuw.
' 4 Zs. P . P A C H , p.158 noot 412.

87

landse markt een dergelijk dwingend systeem van grootgrondbezit
met corvee's in het leven zou kunnen hebben roepen.
Demarkt-theorie, zoweldebuitenlandse alsdebinnenlandse, kan
het systeem van grootgrondbezit met gedwongen arbeid zeker niet
volledig verklaren. In de periode van de zestiende tot en met de
achttiende eeuw produceerden de domeinen in enkele landen grotendeels voor de zelfvoorziening: de cunsumenten van de op het
domein voortgebrachte produkten waren de heer zelf met de vele
dienaren en de lijfeigen-boeren. Zulks was het geval in delen van
Rusland 78 en van Hongarije76. De Hongaarse historicus Pach heeft
een overtuigende verklaring van dit verschijnsel gegeven. Door de
voortdurende uitbreiding van de domeinen werden er steeds meer
lijfeigenen bij het systeem betrokken; tengevolge van hun steeds
erger wordende verarming verloor de binnenlandse markt aan betekenis, de grootgrondbezittingen daarentegen werden steeds meer
autarkisch. De geldeconomie verdween en maakte plaats voor een
naturale economie van goederenruil. Het systeem geraakte in een
toestand van verstarring77. Destagnatie deed zichniet alleen op het
gebied van de economie gelden, maar verlamde ook de techniek en
zelfs de cultuur. In vrijwel alle landen, waar dit systeem heeft bestaanhoortmeninde achttiende eeuwalklachten overdewurgende
greep op de economische en sociale toestand.
Voor sommige auteurs zijn niet zozeer de markten belangrijk als
wel de prijzen, die op de markten door vraag en aanbod tot stand
komen.Bekend isde seculaire trend van de graanprijzen gedurende
deze eeuwen: een algemene prijsstijging, beginnend in de tweede
helft van devijftiende eeuw; deze zette zich voort tot in het begin
van de zeventiende eeuw,in sommige landen tot omstreeks 1620,in
anderetotcirca1650;daaropvolgdeeendaling,welkeaanhieldtothet
middenvandeachttiendeeeuw,waaropweereenprijsstijgingvolgde.
Verschillende historici zijn van oordeel, dat deseculairetrendvan
de verhoudingen tussen de graanprijzen en de prijzen van andere
goederen van invloed isgeweest op de ontwikkeling van het grootgrondbezit en de lijfeigenschap. Er zijn twee mogelijkheden: de
graanprijzen stijgen over een langer tijdsverloop, of zij dalen. In
beide gevallen kan men een betoog leveren, dat de verandering in
de prijzen gunstig is geweest voor de ontwikkeling van het grootgrondbezit.
Een lange periode van voortgezette stijging van de graanprijzen
zal de grootgrondbezitters aangemoedigd hebben om hun winsten
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te vergroten door uitbreiding van deeigen exploitatie. Hetvoordeligst kondit geschieden door verzwaring vande diensten van de
lijfeigenen. Gedurende deprijsstijging vandevijftiende enzestiende
eeuw zouden deheren inOost-Duitsland78, Bohemen79 enna1530
indeOpper-Lausitz80 opdezewijze hebben gereageerd; gedurende
de tweede periode vandestijging vandegraanprijzen, indetweede
helft vandeachttiende eeuw,zouhetzelfde wederom inOost-Duitsland 81 eninRusland82 zijn geschied.
De theorie vanhetverband tussen hetontstaan ende uitbreiding
van delijfeigenschap endehoge graanprijzen isdoor enkele onderzoekers gegeneraliseerd: deopkomst vandedomein-exploitatieen
deverzwaring vandelijfeigenschap zouden steedszijn samengegaan
met depreciatie vanhet geld83.
Anderzijds kaneeneconomische regressie deheren even goed tot
een politiekvanuitbreidingvandeeigen exploitatie envanverzwaringvandediensten hebben geleid. Dalende graanprijzen zullende
eigenarenhebbengenoodzaakt totverhogingvande graanproduktie
om de vroegere inkomsten op peil tehouden. Daar ter zelfder tijd
de lonen minder daalden endereële lonen stegen, waren de heren
geneigdommeerdienstenteeisenomopdearbeidskosten tekunnen
besparen. Dediensten waren een vorm van goedkope, doch vaak
ineffectieve arbeid.
Sommige onderzoekers menen, dat het systeem van grootgrondbezit metgedwongen arbeid hetgevolgisgeweestvandedalingder
graanprijzen envandeeconomische depressie. Lütgegeeft eendergelijke verklaring voor Oost-Duitsland in de tijd van 1650tot
169084, Pach voor Hongarije indezeventiende eeuw85.In Rusland
waren ertweeperioden vaneconomische teruggang: indeveertiende envijftiende eeuw enna 1550;volgens Blum zouinbeide perioden het grootgrondbezit met de corvee's zijn uitgebreid86. In
Mecklenburg wasdeconjunctuur indetijd van 1776tot 1804ongunstig; indeze periode ishetgrootgrondbezit sterk vermeerderd
door het Bauernlegen vanvele dorpen 87 . Hoeweltijdensdedepressie
in dezeventiende eeuw ookinBohemen hetgrootgrondbezit zich
uitbreidde ende positie vande lijfeigenen veel slechter werd, is
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Wright van mening, datditniet aandeprijsdaling mag worden
toegeschreven, doch veeleer aandepolitieke ontwikkeling in dit
land nade slag bij de Witte Berg88.
De economische teruggang wordt vaak gekenmerkt door een vermindering van degeldhoeveelheid, door een teruggang van de geldeconomie naar deruil van goederen, de Rekommutation. De herleving
van deNaturalwirtschaft zou volgens Pach hetdomein-systeem in
Hongarije enBohemen hebben bevorderd89 envolgens Blum in
Rusland 90 . Bij Lütge vindt meneennegatieve redenering: het
grootgrondbezit {Gutswirtschaft) isgeengevolgvan de geldeconomie,
want dan zou dit veeleerder in West-Duitsland hebben moeten ontstaan dan inde Oostduitse landen, omdat inhet Westen het geldverkeer veel sterker was ontwikkeld91. De onuitgesproken conclusie
moet dan welluiden, dat erverband bestaat tussen het grootgrondbezit en weinig of geen geldverkeer.
Deze stelling roept echter weer tegenargumenten op. Vele historici wijzen opeenzekere kapitalistische instelling van de grootgrondbezitters, die door het winstmotief worden geleid. Het winststreven isin de vijftiende en zestiende eeuw nog meer op handel in
agrarische produkten gericht:ossenhandel, graanhandel, verder de
exploitatie van visvijvers. In de tweede helft van de zestiende eeuw
gaan de edelen zich veel meer wijden aan de akkerbouw in engere
zin, de exploitatie van het grootgrondbezit. Het winstmotief ende
kapitalistische instelling vande grootgrondbezitters wordt zeer
belangrijk geacht door Topolski, Wright, Lehmann en Boelcke92.
Pach komt tot een andere conclusie. Hij ziet in het begin van de
zestiende eeuw inHongarije drie ontwikkelingsmogelijkheden,die
alle drie in de kiem aanwezig zijn:
1. eenboers-kapitalistische ontwikkeling metproduktie voor de
lokale markt;
2. eenadellijk-kapitalistische ontwikkeling met handel in agrarische produkten (ossenhandel) en loonarbeid;
3. een adellijke-gutsherrliche ontwikkeling met eigen produktie, betalingen innatura en corvee's.
Deeersteentweede ontwikkelingen zijn in detweedehelft van de
zestiende eeuw afgesneden door politieke oorzaken,zodat alleende
derde overbleef. Pach envelen met hem zien dit alseen refeodalisatie, een terugkeer tot de feodale toestanden van de middeleeuwen.
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Van een kapitalistische instellingisdan bij deze grootgrondbezitters
geen sprake meer. Tengevolge van de refeodalisatie geraakte degehele maatschappij in verstarring, een toestand, dievolkomen tegengesteld lijkt te zijn met de ondernemers-activiteiten van de grootgrondbezitters. Toch bestaat de mogelijkheid, dat de tegenspraak
in de argumentatie van Topolski c.s. en Pach slechts schijnbaar is.
In het huidige economische denken gaat men van de veronderstelling uit, dat winststreven en ondernemersactiviteit leiden tot economische groei, waardoor het effect van de activiteiten op de inkomensverdeling tamelijk gespreid is:de initiatieven van de ondernemers brengen meer welvaart voor velen. Geheel anders is de uitwerking in een economie, die- door welke oorzaken dan ook- geen
groei vertoont of zelfs achteruit gaat. Hier zal het verhoogde
winststreven van enkelen gaan ten koste van vele anderen. De
voortdurende verzwaring van de lijfeigenschap wordt hierdoor begrijpelijk. Uiteindelijk kan dit winststreven van een kleine groep
leiden tot een economische verstarring. Topolski, langs een andere
weg redenerend, komt tot een ongeveer gelijke oplossing93.
De prijzen worden bepaald door geproduceerde en geconsumeerde hoeveelheden. Enkele onderzoekers zijn van de veronderstelling
uitgegaan, dat de omvang van de graanproduktie wordt beïnvloed
door veranderingen van het klimaat over een langer tijdsverloop.
Zij nemen aan, dat klimaatsveranderingen in de late middeleeuwen
en de zeventiende eeuw gunstig waren voor de graanbouw. Grote
oogsten zoudendeheren genoodzaakt hebben totverzwaringvan de
diensten. Deklimaat-theorie isbestreden met het argument, dat ook
in andere streken de omstandigheden voor de graanbouw gunstig
waren en dat daar geen adellijke goederen met lijfeigenschap zijn
ontstaan. Bovendien heeft men in Polen, één van delanden met een
uitgebreide lijfeigenschap, niets gevonden wat op klimaatsveranderingen wijst94.
Enkelehistorici zijn niet zozeer in markten en prijzen geïnteresseerd
dan wel in arbeidskrachten, de demografische factor. Oorlogen en
de daarmee samengaande plunderingen van het platteland, epidemieën, zoalsdepest indezeventiende eeuw,hebben geleid tot grote
sterfte enernstigeontvolking.Deheren maakten zichna de oorlogen
en de epidemieën met graagte meester van de verlaten boerderijen
en akkers95. Zij worstelden dan echter met het probleem om in het
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ontvolkte land arbeidskrachten te vinden, die het land konden
bewerken. Het arbeidstekort probeerde mendan optelossen door
de diensten vandenogovergebleven lijfeigenen teverzwaren. Deze
trachtten zichaanhetgedwongen werkteonttrekken door tevluchten. Delandvlucht, in Rusland, Bohemen enHongarije eenbekend
verschijnsel, konverhinderd worden door verboden en zware straffen endoor delijfeigenen volledig aan degrond tebinden.
De ontvolkings-theorie vindt men bij Blum metbetrekkingtot
Rusland indedertiende eeuwenna 155096, bijPachvoor Hongarije
na 152697, bij Franz en Lütge voor de Oostduitse landen nade
Dertigjarige oorlog98, bijLiiv voor Estland aanheteinde vande
zeventiende eeuw99. Lütge wijst nogopheteffect vandepest, welke
in hetbegin vande achttiende eeuw Oost-Pruisen teisterde.Het
daardoor ontstane arbeidstekort leidde toteen verzwaring vande
corvee's vande lijfeigenen100.
Vele historici hebben een verband gelegd tussen deverzwaring
van delijfeigenschap inMidden- en Oost-Europa enbepaalde oorlogen. Het kan niet ontkend worden, datheteffect van sommige
oorlogen afschuwwekkend was,vooral vandeDertigjarige oorlog.
Tengevolgevandeoorlogsgruwelen, honger enpest wasinsommige
delen vanDuitsland de bevolking met70%verminderd. In het
algemeen schat men,datongeveer40%vande plattelandsbevolking
en 33% van destadsbewoners zijn omgekomen101. Nade Dertigjarige oorlog enderampzalige oorlog tegen Zweden (1655-1660)
zou debevolking van Polen gehalveerd zijn van tien opvijf miljoen 102 .
Een hele serie van oorlogen heeft menverantwoordelijk gesteld
voor de steeds slechter wordende toestand vandelijfeigenen :de
nederlaag van deridders vandeDuitse Orde bijTannenbergin
1410en deBoerenoorlog van 1525inhetland vande Duitse Orde
(Aubin)103, deBoerenoorlog van 1514endeonderwerping door de
Turken inHongarije (Pach) 104 ,heteindevandeHussietenoorlogin
1434endeslag bijdeWitte Bergin 1620inBohemen (Wright) 105 ,
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de oorlogen gedurende de tweede helft van de zestiende eeuwin
Rusland (Blum)106, de Dertigjarige oorlog in de Duitse landen
(Lütge, Franz enLehmann) 107 , deDertigjarige oorlog endeoorlog
tegen ZwedeninPolen (Baranowski)108en tenslottedeoorlogenaan
het einde vandezeventiende eeuw in Estland (Liiv)109.
Veranderingen in de bestuursinstellingen, in de binnenlandse
politiek kunnen ookhetgrootgrondbezit metdelijfeigenschap hebben bevorderd:zode overgang naar depomestye — kleinere stukken
land inleen gegeven voor beperkte duur aanvazallen, die daardoor
meer afhankelijk waren vande tsaar dan de vroegere grootgrondbezitters - in Rusland gedurende de tweede helft vandezestiende
eeuw110. Ook worden genoemd deineenstortingvanhetcentrale bestuur inHongarije na 1490111endenieuwe adel, meest vanvreemde herkomst, die door de Habsburgers na 1620in Bohemen met
grote macht werd bekleed112. Revesz stelt de toegenomen invloed
van het Romeinse recht gedurende de zeventiende en achttiende
eeuw in Polenen Hongarije verantwoordelijk voordeverslechtering
van de toestand vande boeren113.Vârkonyi schrijft de verergering
in hetlaatst vandeachttiende eeuw in Hongarije toeaandeHabsburgse belastingpolitiek114.
Menheeft eropgewezen,datindezestiendeenzeventiende eeuw
defunctie vande adel zichheeft gewijzigd. Doordeopkomst vande
huurlegers behoefden deedelen geen militaire dienst meer te doen.
Hierdoor kregen zij meer gelegenheid zich aandelandbouw ende
exploitatie vanhet grondbezit te wijden. Hiertegen kanmenaanvoeren,datinvrijwel allelandenvan Europa derolvandeadelwas
veranderd, maar datin vele landen, vooral in het Westen, vande
gevolgen vandierolwijziging niets te bespeuren valt 116 . Overigens
is in Rusland de verplichting voor de adel tot krijgsdienst pasin
1762 afgeschaft ; welheeft dittoteenslechtere toestand vande lijfeigenen geleid: tussen 1762 en 1769 waren er 36 opstanden 116 .
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Vrij algemeen wordt door dehistorici gewezen op de toegenomen
macht van de adel, de rechtspraak in handen van de edelen en de
ondernemersactiviteiten van de grootgrondbezitters, als oorzaken
van de uitbreiding en verzwaring van de lijfeigenschap. De versterking van de adellijke macht ging vaak samen met eenverzwakking van het gezag van het centraal bestuur. Dit was het geval in
Polen117,Hongarije118 Opper-Lausitz119 ZweedsVoor-Pomeren en
Mecklenburg120. Hiertegen kan worden aangevoerd, dat het systeem van grootgrondbezit en lijfeigenschap zich evengoed heeft
uitgebreid tijdens de regeringen van krachtige vorsten, zoals in
Bohemen na 1620121 in Hongarije onder Leopold I 1 2 2 en in Rusland onder Peter I 123 .
De binnenlandse politiek kan zelfs vrij onbelangrijk zijn geweest,
zoalshetgevalvan Hongarije toont.Tengevolgevan destrijd tussen
de Turken en de Habsburgers was het land in drie delen uiteengevallen: het Westen onder de Habsburgers, het Oosten was vrij
gebleven en het Zuiden onder de Turken. Niettegenstaande de geheel verschillende bestuursvormen was de ontwikkeling van het
systeem van grootgrondbezit met lijfeigenschap in alle drie delen
vrijwel gelijk. Er was alleen een chronologisch verschil,doordat het
Habsburgse deel voorop ging in de ontwikkeling124.
Eenvoorbeeld,waarbij het bestuurgelijk is maar deontwikkeling
vanhetsysteemvangrondbezit verschillend, wordtgeleverd door de
Zweedse gebieden in Noord-Duitsland na 1648. In Zweeds Pommeren heeft zich het grootgrondbezit op dezelfde wijze ontwikkeld
als in de andere omringende Oostduitse landen. Inhetten Westen
van de Elbe gelegen bisdom Verden, dat ook onder Zweeds gezag
stond, waren de omstandigheden van het grondbezit dezelfde als in
de andere Westduitse landen: vrije boeren met eigen erven of in
pacht of erfpacht125.
Om tenslotte de betrekkelijkheid van te tonen van alle argumenten die zijn aangevoerd om het systeem van grootgrondbezit en
lijfeigenschap in Midden- en Oost-Europa te verklaren, kan men er
opwijzen,dat precies dezelfderedeneringenwordengebruiktomeen
verklaring tegevenvoor het eindevan dehorigheid inde Westeuro117
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pesé landen gedurende delate middeleeuwen. Precies dezelfde
argumenten worden naar voren gebracht:de stijgingvan de graanprijzen gedurende de dertiende enhetbegin vande veertiende
eeuw, de bloeiende steden ende zich uitbreidende markten, de
bevolkingsvermeerdering, maar anderzijds ook de lange depressieperiode na 1350 met de lage graanprijzen, het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge vande bevolkingsvermindering door epidemieën en oorlogen126. Ter verklaring voor het einde van de
horigheid en voor het ontstaan endeverzwaring van de lijfeigenschap wordt het zelfde bewijsmateriaal aangevoerd.
In de voorafgaande beschouwingen zijn enige fundamentele
feiten niet voldoende tot hun recht gekomen. Delanden, waarin het
systeem van grootgrondbezit met lijfeigenschap zich heeft ontwikkeld, waren gebieden met een landbouw, dieoplaagniveau stond.
In de meeste Midden- en Oosteuropese landen was de akkerbouw,
en dan speciaal de graanbouw, de belangrijkste bron van bestaan.
Daarnaast bestond in enkele landen eenandere vorm van landbouw:de veehouderij voor de ossenhandel, doch deze wasvan veel
minder gewicht.
Indien we ons eerst tot de rundveehouderij bepalen, dan blijkt,
dat deze extensieve vorm van landbouw inde vijftiende, zestiende
en zeventiende eeuw vooral inde perifere delen van Europa voorkwam, de buitenste cirkelsvan Von Thünen, gelegen rond het economisch veel meer ontwikkelde gebied van West-Europa. De runderen werden gefokt in Ierland, Schotland,Jutland, Schonen, Polen
en Hongarije; deconsumptie-centra, waarheen zijwerden gedreven, waren Londen, de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden,de
West-enZuidduitsesteden.Toen meninhetWestenmeer algemeen
overging totde verbouw vanvoedergewassen en door kruising
zwaardere veerassen wist te fokken, terwijl er vermoedelijk ook een
verschuiving in de vleesconsumptie plaats vond van rundvlees naar
varkens- en schapevlees, wasde runderfokkerij en ossenhandel in de
afgelegen streken niet lonend meer.
Veel belangrijker wasdegraanbouw, bijna eenmonocultuur inde
Midden- en Oosteuropese landen. Het graan werd verbouwd voor
de voorziening in eigen behoeften en voor verkoop op de markt.In
alle landen waren echter de oogstopbrengsten van het graan laag;
aanmerkelijk veel lager dan in West-Europa in dezelfde tijd en ook
nog lager dan in Zuid-Europa enWest-Duitsland. De rogge, het
voornaamste gewasin Midden- enOost-Europa,brachtinde zeventiende eeuw gemiddeld 3,6 maal de hoeveelheid zaaizaad op.
Ondanks het al niet hogeniveau van deoogstopbrengsten in dezes128
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tiende eeuw kan men in vrijwel alle Midden- en Oost-europese landen constateren, dat in de zeventiende eeuw en het begin van de
achttiende eeuw de gemiddelde opbrengsten zijn gedaald: in het
algemeen voor tarween gerstmet30%,voorroggemet 10 %envoor
haver, die meestal op slechte grond werd geteeld, met 55% 127 . Een
voorbeeld leveren de goederen van het aartsbisdom Gniezno (Polen). De hoeveelheid van het geproduceerde graan daalde van de
zestiende eeuw tot de achttiende eeuwmet 39%. In die periode was
het areaal cultuurgrond verminderd met 14%, de gemiddelde opbrengsten, vergeleken met het zaaizaad waren gedaald van 5 maal
het zaaizaad tot 3,5 à 4 maal het zaaizaad, een vermindering met
ca. 30% 128 . Niet alleen de veehouderij, maar ook de graanbouw
werd in Midden- en Oost-Europa extensief bedreven.
In de landen met een weinig ontwikkelde landbouw en met weinig mogelijkheden buiten de landbouw moet het bruto nationaal
produkt laag zijn geweest. Vele aanwijzingen maken het aannemelijk, dat door deteruggangvan deoogstopbrengsten het bruto nationaal produkt in de zeventiende en achttiende eeuw nog gedaald
moet zijn, vergeleken met de zestiende eeuw, vermoedelijk tot ongeveer het peil van de middeleeuwen. Dit betekent, dat de regeringenvan de Midden-enOosteuropeselandenzeventiende-enachttiende-eeuwse taken moesten vervullen met de middelen van de
twaalfde ofdedertiendeeeuw.In hun buitenlandse politiek moesten
zij het opnemen tegen economischveelsterkerelanden. Zemoesten
met die landen wedijveren en oorlogen voeren. Daartoe waren
hogere belastingopbrengsten noodzakelijk ;maar hierbij stuitte men
op het bezwaar, dater bijna geenproduktieveinvesteringen werden
gedaan. Er waren overigens ook niet veel mogelijkheden om een
stijging van de produktiviteit te bewerkstelligen. De meeste vorsten
besteedden de belasting opbrengsten aan het leger, het bouwen van
paleizen en aan grote hofhoudingen. Enkele rijke edelen konden dit
voorbeeld volgen, zij leefden met eengroot gevolgin overdadig versierde en bemeubelde kastelen enjachtsloten. Vele kleine edellieden
hadden nauwelijks enige middelen van bestaan; zij leefden in een
armoedige staat, die nauwelijks verschilde van die der boeren. Van
alle zijden hoort men klachten, dat de edelen en de boeren diep in
schulden waren geraakt 129 .
Verschuivingen in de sociale stratificatie waren opgetreden; de
groepen van deniet-rurale bevolkingwarenrelatieftoegenomen:de
adel en de geestelijkheid. In een maatschappij met lage graanop127
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brengsten bestaat er een tamelijk vaste verhouding tussen de omvang van de rurale en die van de niet-rurale bevolking. De toeneming van de laatste was aan bepaalde grenzen gebonden of dit
moest geschieden ten koste van de groep van de belangrijkste producenten in hun hoedanigheid van consumenten, de boeren. De
gehele situatie in de Midden- en Oosteuropese landen doet het vermoeden rijzen, dat het evenwicht tussen rurale en niet-rurale bevolking was verstoord.
In deze landen bestond wel enige handel en nijverheid, maar de
steden waren - op enkele uitzonderingen na - zeer klein. Een echte
stedelijke middenstand was er niet. Pach heeft opgemerkt, dat de
economische stagnatie de steden in Hongarije meer en meer ruraal
maakte. Niet de stad drong het platteland binnen, zoals in WestEuropa gebeurde, maar het dorp drong in de stad door 130 . Vermoedelijk voltrok zich dit proces ook in de andere landen buiten
Hongarije.
Wat het landbouwbedrijf betrof, stonden voor de grootgrondbezitters twee wegen open:produktieverhoging of kostenvermindering. Een vermeerdering van de produktie kon bereikt worden door
uitbreiding van het areaal cultuurgrond (ontginningen) en door intensiever verbouw (meer bemesting, betere landbouwmethoden),
maar dit vereiste investeringen. De lage graanprijzen in de zeventiende en achttiende eeuw en de schulden, waaronder de meeste
grootgrondbezitters gebukt gingen, maakten investeringen niet aantrekkelijk. De meest voor de hand liggende weg was verlaging van
de kosten, maar de mogelijkheden hiertoe zijn in de graanbouw gering. Het zaaizaad iseen vrij vast deel van de oogstopbrengst, zoals
wereeds zagen in Midden- en Oost-Europa een derde ofeen kwart.
De werktuigen en gereedschappen waren primitief en niet erg kostbaar; bovendien behoorden zij meestal nog aan de lijfeigenen, dus
deze kosten waren al afgeschoven. Door het systeemvan de corvee's
konden de heren de arbeidskosten afwentelen op de lijfeigenen en
van deze gelegenheid hebben ze gebruik gemaakt. Voor de boeren
betekende dit een verlaging van hun levensstandaard, welke neergedrukt werd tot een ongekend laagniveau van armoede en honger.
De vorsten en grootgrondbezitters waren zich vermoedelijk niet
bewust van het procesvan economische stagnatie,dat doorhuntoedoen werdveroorzaakt, maar zeer vaak hebben zehet revolutionaire effect kunnen bemerken van de uitpersing van de plattelandsbevolking. De zestiende, zeventiende en achttiende eeuw waren de
tijden van tal van boerenopstanden en oorlogen in heel Midden- en
Oost-Europa: vooral in Rusland, Bohemen, Oostenrijk, Polen,
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Silezië en de Lausitz131. De belangrijkste opstanden waren die van
Stepan Razin (1670-1671) enYemelyan Pugachyov (1773-1775)in
Rusland, welke op bloedige wijze werden onderdrukt.
De kloofin de agrarische ontwikkeling tussen West-Europa enerzijds endeMidden- enOosteuropese landen anderzijds werd nog
groter. I nhet begin van denegentiende eeuw waren deoogstopbrengsten vergeleken met het zaaizaad in Rusland ongeveer dezelfde alsin de zestiende eeuw132, terwijljuist in de Westeuropese landen in de tweede helft van de achttiende eeuw een grote stijging inzette. Ondanks de ontplooiing van allerlei industriële bedrijvigheid
na het midden van de achttiende eeuw bleven de Midden- en Oosteuropese landen ook op dit gebied achter.
De lage graanopbrengsten en de daaruit voortvloeiende lage algehele produktiviteit en de geringe mogelijkheden om de produktiviteit te verhogen, waren verschijnselen, diein alle Midden-en
Oosteuropese landen voorkwamen. Het lage bruto nationaal produkt, dat in de zeventiende eeuw zelfs nog daalde, de hogere eisen,
welke aan deregeringen inhun binnen- enbuitenlandse politiek
werden gesteld, het verstoorde evenwicht inde sociale stratificatie
tussen de rurale en niet-rurale bevolking, waarbij een kleine groep
van grootgrondbezitters de gelegenheid kreeg om hun winststreven
ten kostevan het algemeen welzijn na tejagen, aldezefactoren zijn
belangrijke oorzaken geweest van het ontstaan en het voordurend
erger worden van het stelsel van lijfeigenschap, waarbij de lijfeigenen alsgoedkope arbeidskrachten werden gebruikt bijde exploitatie
van het grootgrondbezit.
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SUMMARY

Freedomand serfdom in agrarian europe [16th-18th centuries)

Wellknown is the contrasting development in Europe in political
and economic freedom and serfdom in theperiod between 1200and
1800.In Western Europe on this side ofthe river Elbe the manorial
system, the feudal relations between lords and peasants, the medieval villeinage disappeared between the twelfth and the sixteenth
century. On the other side in the Trans-Elbian regions of Central
and Eastern Europe, where the rural population had enjoyed during
the Middle Ages perhaps more freedom than the peasants in Western Europe, the situation aggravated since the early fifteenth century. A process ofincreasing serfdom set in, culminating during the
senventeenth and eighteenth centuries.
The problem of the underlying causes of this particular development of serfdom in Central and Eastern Europe has been in full
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discussion among historians for a long time. Their answers differ
accordingly to the various Central and Eastern European countries
involved: Eastern Germany, Austria, Hungary, Bohemia, Poland
and Russia. The answers differ too, accordingly to the different
viewpoints ofthe historians: Marxistsversusnon-Marxists, German
versus Slav historians. In the present contribution the problemhas
been discussed to what extent a common base existed in all these
countries to explain - although it may be only partly - the development and increase of serdom in Central and Eastern Europe.
The characteristics ofthisserfdom emerge more clearly when itis
compared with the medieval villeinage in Western Europe. There
are similarities and differences. Similarity in legal status: the villeins and the serfs were tied to the soil or the farm. In both systems
wefindthe obligatory payments, mostly inkind, theentry-fines, the
payments for marriage and at death, and the possibility to buy
freedom. The greatest differences between villeinage and serfdom
appeared intheexploitation ofthedemesneorréserve, theland which
was held by the lord in own exploitation. In those Western European countries where villeinage in its fullest development has existed, manors with a large demesne exploited by the lords using labour-services rendered by the villeins, were rather rare. In TransElbian Europe the services increased since the sixteenth century,
theywereanimportant part ofthewholesystem.Serfshad to render
services during three or five days, sometimes even six or seven days
a week.
In Western as well as in Central and Eastern Europe the economic monopolies of the lords existed. They had the seignorial rights
of the exploitation of watermills, windmills, fisheries, bakery ovens,
thesaleofwine, beer, liquors, the trade inoxen, etc.In the Western
European countries the central government had absorbed a great
deal ofthe tasksofthe territorial lordsin thefieldofjurisdiction and
administration. This process had been completed during the sixteenth century. In Central and Eastern the central government,
either voluntarily or under coercion from the side of the nobility,
disclaimed the responsibility for jurisdiction and administration,
especially during the seventeenth and eighteenth centuries. The
serfs became rightless, they were at the mercy of their landed proprietors, who were at the same time theirjudges. In some countries
the lordswere alsoresponsible for the collection ofthe taxes and the
draft of the soldiers for the army.
In general the river Elbe was in Germany the boundary between
freedom and serfdom, although West of the Elbe in the Altmark
(Brandenburg) the Eastern German Gutbesitz, the demesne cultivated by serf labour, also existed.
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The rise of serfdom was a long process of gradual erosion, not
swift destruction. It isvery difficult to mark any date or year as an
exact starting-point. Beginningfrom thefourteenth or fifteenth century we find almost everywhere in Central and Eastern Europe the
demesneswith serflabour. Originally theserviceswerenot soheavy,
fifteen days a year, then they rose to one day a week, three daysa
week; five or seven days a week, finally they were unlimited. The
culminating point came almosteverywhere during thesixteenth and
seventeenth centuries.
The long process of the expansion of the demesnes and the accompanying deterioriation ofthe situation of the serfs make it very
difficult to find the causes or more general explanations. It ispossible to distinguish between economic, demographic, political and
institutional aspects.
German and Polish historians have emphasized the significance
of the exports of grain to Western Europe, particularly to the
Netherlands. The foreign demand would have stimulated the lords
to expand the demesnes and to require more services.An argument
against this foreign-market-theory is that some countries with serfdom and the demesne-system during thesecenturies werenot exporting grain at all, as Russia, Hungary and Bohemia. In these cases
stress is laid on the significance of the inland-market. The markettheory, foreign as well as inland, cannot explain, however, the
demesne-system completely. The demesnes in some countries, as
Russia and Hungary, produced for a great deal for auto-consumption; the consumers were the lords and their many servants. In the
process of increase of the demesnes continually more serfs became
involved; as a consequence of their impoverishment the inlandmarket grew weaker. On the other side the large estates became
more and more self-sufficient.
Some authors do not consider the markets themselves as important, but thepricesmadeinthe markets.Everyprolonged riseofthe
grainprices would have stimulated the lords to increase their profits
by expanding theirdemesne exploitations.This would have happened during the fifteenth and sixteenth centuries and in the second
half of the eighteenth century. On the other side an economic depression could lead the lords also to a policy of expansion of the
demesnes and to an aggravation ofthe burdens ofthe serfs. Lower
grainprices willforce the proprietors toproduce more grain in order
to maintain their former revenues. In the same time the wages fell
relatively less, so the real wages rose. To save on labour costs the
lords asked for more services, as they ware a kind of cheap labour.
Other historiansarenot somuch interested in markets and prices,
but in labour and the labour force. There were periods of war and
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epidemics, which caused serious depopulation. During such periods
the lords succeeded very often to expand their demesnes with the
fields which had been deserted by the peasants. However, it was
difficult to get labourers to cultivate the fields. The shortage of labourers obliged the lords to increase the services of the still remaining serfs. This caused a flight from the land, which could only be
prevented by tieing the serfs to their land.
Many historiansconnect the increase ofserfdom in Trans-Elbian
Europe with a war.It cannot bedenied that the effect ofsomeofthe
wars have been tremendously, especially the Thirty Years War.
Changesininstitutions,in theinternalpolicy mayalsohave affected the growth of the demesne-system: the collapse of the central
government in Hungary after 1490, the new nobility in Bohemia
after 1620,the change in thefunction ofthenobility. Moreingeneral the historians emphasize the increasein power of the nobility,
thejurisdictional power and the entrepreneurial interestsof thenoblemen ascausesfor thegrowth ofserfdom. Such adevelopment was
accompanied by a weakening ofthe central government. However,
sometimes the increase ofthe demesne-system has happened during
the reigns ofstrong monarchs.
Thesameargumentswhich areusedtoexplain theriseofserfdom,
are alsoput forward asanexplanationoftheendofthe villeinage in
Western Europe during the late Middle Ages: the expanding
markets, the high and the low grainprices, theepidemics, the wars,
the shortage of man-power.
The countries of Eastern and Central Europe in which the demesne-system had developed, were rural; agriculture, especially
grain growing, was their principal base of existence. However, the
yields ofgrain were low; the yields of rye, the principal crop, were
on an average 3.6timesthesowing-seed. Theseyieldswere considerably lower than in Western Europe at thesame time.The meaning
of this is, that in Central and Eastern Europe, a rural society with
low grain yields, the gross national product must have been low,
too; without much increase since the Middle Ages. The tasks of the
governments, however, had grown, so they had to pursue a seventeenth and eighteenth century policy with the means ofthe twelfth
or thirteenth century. In their foreign policy the states in Central
and Eastern Europe had to wage wars with economic more advanced countries. Therefore higher yields of taxation were needed. To
make the situation still worse, hardly any productive investments
were made. There were not so many possibilities to stimulate the
increase of productivity.
The social stratification in these countries had changed; the
groups ofthe non-rural population had increased:the nobility and
103

the clergy.In societies with low grain yieldsafixedratio existed between the rural and the non-rural population. The growth of the
latter wasrestricted tocertainlimits,orithad togoat thecost of the
consumption of the producers themselves, the peasants. For the
serfs thismeant a degradation oftheir standard ofliving, which was
lowered to an unknown level of misery.
The princes and the lordswere not aware ofthe processofeconomic stagnation that set in, but very often they could observe the
revolutionary effects of the extortion on the rural population. This
was a period of many peasant wars and risings in the whole of
Eastern Europe: especially in Russia, Bohemia, Austria, Poland,
Silesia and Lusatia.
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CONSTANTE, F L U C T U E R E N D E EN
V A R I A B E L E F A C T O R E N IN DE
P R O D U K T I E EN C O N S U M P T I E VAN
AGRARISCHE GOEDEREN I N D E
PRE-INDUSTRIËLE MAATSCHAPPIJ*
B. H. SLICHER VAN BATH

In deeeuwen, dieaan deIndustriële Revolutie ofde industrialisatievoorafgingen, wasdelandbouw in de meeste Europese landen de
hoofdbron van bestaan. In sommige streken, zoals Vlaanderen en
Holland, waren de handel, de scheepvaart en de nijverheid belangrijk; vrijwel overal elders kan men spreken van een sterk agrarische
maatschappij. In de historische literatuur ishet beeld van de agrarische maatschappij in Europa vóór 1800 zeer verschillend. Er zijn
allerlei van elkaar afwijkende beschouwingen, waarbij men echter
twee diametraal tegenover elkaar staande zienswijzen kan onderscheiden. Enerzijds eengroepvan onderzoekers, diede economische
groei pas in de negentiende eeuw laten beginnen;dan worden ook
de traditiesvan deoude boerensamenleving doorbroken. Vóór 1800
washet eenwereld meteenvrijwel stilstaande economie,met weinig
veranderingen in deproduktie enconsumptie van agrarische goederen; een wereld ook, waarin de traditie's hoogtij vierden. In Engeland aan het einde van de achttiende en op het Europese continent
in de negentiende eeuw voltrok zich de omkeer van een statisch
agrarische maatschappij tot een dynamisch industriële, een stroomversnelling trad op, waarin ook de landbouw werd meegezogen.
Andere onderzoekers zienhet minder dramatisch, minder revolutionair. Zij nemen aan, dat er vanaf de vroege middeleeuwen een geleidelijke verandering is opgetreden; de boerenstand was naar hun
mening ookveel minder sterk traditioneel gebonden dan men thans
vaak veronderstelt. Ter staving van de beide conceptie's, die duidelijk tegenover elkaar staan endie elkaar ookuitsluiten, beroept men
zich op historisch materiaal. De geschiedenis dient echter meer om
dereedsbestaande indrukken enveronderstellingen te bekrachtigen
dan om tot conclusie's te komen op grond van historisch wetenschappelijk onderzoek. Immers onderzoek naar de economie en de
sociologie van de pre-industriële maatschappij iser vrijwel nog niet
gedaan. Dergelijk onderzoekisechter zeer gewenst, omdat men dan
eerst de beperktheden, de mogelijkheden en de vele vicieuze cirkels
van die agrarische maatschappij leert kennen. De mensen in die
maatschappij moesten leven met vele tegenstrijdige tendenzen,
* De conclusie's van dit artikel zijn verwerkt in de nog te verschijnen bijdrage
tot The Cambridge economie history ofEurope, vol. V.
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welke moeilijk overwonnen kondenworden. Bovendien heeftdergelijk onderzoek een grote waarde, omdat op deze wijze een verband
gelegd kan worden tussen de vroegere Europese agrarische maatschappij en de sociale en economische toestanden in de maatschappijen van de huidige, nog sterk agrarische ontwikkelingslanden. De
kennis van de Europese samenleving in een vroeger stadium kan
aldus een bijdrage leveren tot een beter begrip van de problematiek
van de ontwikkelingslanden. Alleen zal men daartoe eerst de vroegere agrarische maatschappij van vóór 1800 beter moeten kennen.
Indien men devraag naar continuïteit enverandering in de oude
Europese agrarische maatschappij onderzoekt, zal menenerzijds op
statische elementen stuiten, anderzijds op elementen, die meer of
minder sterk veranderingen ondergaan of bewerkstelligen. In het
navolgende zal de hier gebezigde term 'elementen' vervangen worden door 'factoren', waarbij erechter opgewezen moetworden, dat
de term 'factoren' in een zeer ruime zin is opgevat, een betekenis,
die met de vage en neutrale aanduiding 'elementen' kan worden
geïnterpreteerd.
Men kan in de agrarische maatschappij gelijkblijvende en veranderende factoren onderscheiden. Sommige veranderingen geschieden op korte termijn, andere pas gedurende een lang tijdsverloop. Bij de factoren kunnen we de volgende drie onderscheidingen
maken:
1. constante factoren, die deneiging hebben gelijk te blijven, zowel
over een kort tijdsverloop als gedurende lange tijd;
2. fluctuerende factoren, die veranderingen op korte termijn vertonen;
3. variabele factoren, dieveranderingen oplange termijn vertonen.
Indien we het tijdselement invoeren van het korteenlangetijdsverloop zijn de volgende vier combinatie's mogelijk:
kort tijdsverloop
1
2
3
4

constant
fluctuerend
constant
fluctuerend

lang tijdsverloop
constant
constant
variabel
variabel

afkorting
cc
fc
cv
fv

Ter verduidelijking van elk der vier combinatie-mogelijkheden
enige voorbeelden:
1. (cc) Constant zijn gebleven vóór 1800 de oppervlakte, die door
een ploeger op één dag geploegd kon worden, daar man en trekdier van de ploeg aan een bepaalde snelheid waren gebonden.
Constant was ook de hoeveelheid zaaizaad, die per oppervlakte106

eenheid werd gebruikt; op deze wijze werd zelfs de grootte van
het land aangeduid, een mud land. Hetzelfde geldt voor de oppervlakte, die op één dag of één morgen gehooid kon worden.
Constant bleef ook de oppervlakte, die op één dag geoogst kon
worden, dehoeveelheid, die op ééndag gedorst kon worden, etc.
2. (fc) Fluctuerend over een korter tijdsverloop, maar constant op
de lange duur waren de oogst-opbrengsten in Oost-Europa vóór
1800. Tussen 1500 en 1800 is in het gemiddelde niveau van de
oogstopbrengsten in Oost-Europa vrijwel geen verandering opgetreden, hoewel er natuurlijk jaarlijks grote verschillen waren
ten gevolge van de wisselende weersomstandigheden.
Dagelijkse veranderingen zijn er in de temperatuur, de neerslag, de intensiteit van het daglicht; over langere perioden beschouwd, kan men nauwelijks spreken van belangrijke veranderingen in het klimaat.
3. (cv) Constant over een kort tijdsverloop, maar toch op de duur
veranderend zijn de landbouwstelsels, de overgang van het
tweeslag- en drieslagstelsel naar vormen van intensiever landgebruik, zoals vruchtwisselingstelsels. Hetzelfde geldt voor de
hoeveelheid landbouwprodukten, die het boerengezin gebruikt
voor deeigen behoeftenvoorziening. Tot dezegroep behoren ook
de pachten, de belastingen, etc.
4. (fv) Fluctuerend op korte termijn en variabel op de lange duur
zijn de totale hoeveelheden graan, die worden geproduceerd,
althansin West-Europa. De fluctuatie's op korte termijn zijn een
gevolg van de weersomstandigheden, in de loop der eeuwen is
een verhoging opgetreden door verandering in de landbouwstelsels, betere bemesting; tussen 1500 en 1800 is er in enige Europese landen een duidelijke stijging van de opbrengstfactoren.
De schommelingen op korte termijn en de verandering in de
lange tijdsduur vindt men ook bij de hoeveelheden graan, die ter
markt worden gebracht, voorts bij de aantallen van het vee: de
paarden, de trekdieren, de melkkoeien, de schapen, etc.
Indien men de continuïteit en de veranderingen in de produktie
en consumptie van agrarische goederen vóór 1800wil onderzoeken,
zijn er nogvele moeilijkheden te overwinnen. Men kan van mening
verschillen bij de beantwoording van de vraag, welke factoren van
invloed zijn op de produktie en consumptie van agrarische goederen. Men kan dit in een zeer ruime zin opvatten en in een meer
beperkte betekenis. De produktie en consumptie worden immers
beïnvloed door een aantal factoren, die buiten delandbouw liggen:
de grondgesteldheid, het weer en het klimaat, rampen als plantenziekten en veesterften, voorts de demografische factoren zoals be107

volkingsvermeerdering en -vermindering, de prijzen en de onderlinge prijsverhoudingen, de marktgebieden, de geldhoeveelheid, de
geldomloopsnelheid, overheidsmaatregelen, politieke gebeurtenissen, oorlogen. Een onderzoek, dat zich over dit gehele terrein uitstrekt, wordt te complex, omdat het aantal combinatie's van variabelen vrijwel onbeperkt is. Om de structuur te leren kennen,
moeten toevallige gebeurtenissen en invloeden worden uitgesloten:
de weersomstandigheden, de rampen, ziekten en oorlogen. Indien
men zich de beperking oplegt om alleen de economische en sociale
factoren inhet onderzoek tebetrekken, blijft hetterreinnogtegroot,
want vóór 1800overheerste de landbouw zozeer alle andere takken
van bestaan, dat in feite de gehele economie in het onderzoek zou
moeten worden betrokken. Derhalve is nog weer een nauwere begrenzing vereist, namelijk tot de produktie en consumptie van
agrarische goederen, en dan nog weer tot de belangrijkste van deze
goederen.
Een andere moeilijkheid rijst als men wil bepalen, wat als afzonderlijke factoren beschouwd dient te worden. Men kan een
aantal verschijnselen samenvatten tot een groep en dit als één
factor beschouwen ofalsverschillendefactoren, bijv. pacht, tienden,
belastingen, polderlasten. Men kan alle gewassen samenvatten
onder akkerbouwprodukten of men kan gaan onderscheiden in
granen, handelsgewassen, voedergewassen. Elkeindeling in factoren
heeft in feite een zeker willekeurig karakter. In het navolgende is
geprobeerd om al die factoren naar voren te brengen, die van betekenis zijn geweest voor het proces van produktie en consumptie.
Verschilininterpretatie ismogelijk bijdeindelingvan de factoren
naar de continuïteit of veranderlijkheid in korter of langer tijdsverloop. Eigenlijk zou de graad van verandering of gelijk blijven
over een zeker tijdsverloop kwantitatief moeten worden bepaald.
Dit isniet geschied, want dit zou een uitvoerig onderzoek vereisen.
Het gaat hier echter omeeneersteverkenning van het probleem, de
indeling is gemaakt naar indrukken uit het cijfermateriaal, dat
thans ter beschikking staat over opbrengsten, tijdsduur van werkzaamheden, etc. Dit moge niet zo exact zijn, als men wel zou wensen, maar het beeld, dat nu ontstaat is toch reedsveel gedifferentieerder dan de generalisatie's, waarvan in het begin sprake was.
Een andere moeilijkheid levert het tijdselement op: wat wordt
ondereen kort en wat onder een langtijdsverloop verstaan?Alskort
worden hier beschouwd niet alleen alle veranderingen binnen een
jaar, maar ook nog binnen het verloop van een aantal jaren. Een
lang tijdsverloop iseen tijdsduur van 30jaren ofmeer, vaak is zelfs
gedacht aan enige eeuwen, bijv. de tijd van 1500 (of 1600) tot 1800.
Bij de agrarische produktie dient men te onderscheiden:
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1. produktie per beroepspersoon
2. produktie per bedrijf
3. totale produktie van alle bedrijven.
De agrarische produktie kan gemeten worden naar:
1. het areaal
2. het aantal beroepspersonen, dat bij de produktie betrokken is
3. de hoeveelheden, die zijn voortgebracht
4. de geldinkomsten
Bij de consumptie van agrarische goederen kan men onderscheiden:
1. consumptie per persoon
2. consumptie per huishouden
3. de totale consumptie van alle huishoudens.
De consumptie kan gemeten worden naar:
1. het aantal personen, dat agrarische goederen consumeert
2. de hoeveelheden, die worden geconsumeerd
3. de bestedingen in geld voor de geconsumeerde goederen.
Hetisnoodzakelijk omeenonderscheid temakentussen produktie
en consumptie per persoon en per bedrijf of huishouden. Bedrijven
en huishoudens treden bij produktie en consumptie vaak als eenheden op,maar dezeeenheden behoeven geenszinsopdezelfde wijze
te zijn samengesteld. Op een bedrijf kan het aantal personen, dat
volledig in het arbeidsproces betrokken is, zeer gering zijn, terwijl
er vele andere personen op de boerderij konden leven, die als familieleden van de boer slechts een geringe bijdrage leverden in de te
verrichten arbeid,maaralsconsument volledigmeeprofiteerden van
de opbrengsten. De verborgen werkeloosheid op de boerderijen was
vroeger zeer groot. Bovendien moesten zwakzinnigen, invaliden en
zieken door de familiekring worden verzorgd, daar de inrichtingen
voor verpleging ontbraken.
Op de boerderij waren produktie en consumptie zeer nauw met
elkaar verbonden. Een belangrijk deel van het geproduceerde werd
in eigen huishouding genuttigd, de autoconsumptie. Bij de produktie dient men de goederen, die voor de markt werden geproduceerd
scherp te scheiden van die, welke door de boer werden voortgebracht voor de behoeftenvoorziening van het eigen huishouden.
Dit geldt evenzeer bij de consumptie, inhoeverre moestdeboer nog
op de markt bijkopen voor de totale behoeftenvoorziening. Bij de
sociale stratificatie blijken hier de scheidslijnen te liggen tussen de
verschillende groepen van de agrarische maatschappij.
Hoeweldeveehouderij endeverbouw van andere gewassenin het
verleden allerminst verwaarloosd mogen worden, zal in het navolgende in de eerste plaats van de graanbouw worden uitgegaan,
omdat deze het belangrijkste voedselprodukt leverde.
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SCHEMA van deproduktie enconsumptievan agrarische goederen, onderscheiden
naar constante, fluctuerende en variabele factoren.
Tijdsverloop

I.
a,
1
2

kort

lang

constant

variabel

constant
constant
constant

variabel
variabel
variabel

constant
fluctuerend
fluctuerend
constant
fluctuerend
constant

constant
variabel
constant
variabel
variabel
variabel

constant
fluctuerend
constant
constant
constant

variabel
variabel
variabel
variabel
variabel

constant
constant
fluctuerend

variabel
variabel
variabel

constant

constant

constant
constant

variabel
constant

constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant

variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel

constant
fluctuerend
fluctuerend
fluctuerend

variabel
variabel
variabel
variabel

Produktie enautoconsumptie

per bedrijf
areaal: met graan bebouwd
personen:

aantal personen per bedrijf
aantal personeelsleden
aantal consumenten
3. hoeveelheden:
zaaizaad
oogstopbrengst (W. Europa)
oogstopbrengst (O. Europa)
aan vee vervoederd
ter markt gebracht
autoconsumptie
4 geldbedragen:
pacht
tienden
lasten (polderlasten, heerlijke rechten, etc.)
belastingen
lonen in de landbouw
rentevoet in verband met investering in
eigen bedrijf
kapitaalinvestering
netto-inkomsten uit verkoop op de markt
b per persoon
1 areaal:
oppervlakte, die door één persoon bebouwd
kan worden (arbeidstijd)
3 hoeveelheden:
hoeveelheid graan geproduceerd per
producent
autoconsumptie per persoon
c) totale produktie van alle bedrijven
1 areaal:
totale oppervlakte cultuurgrond
totale oppervlakte bouwland
totale oppervlakte graanland
totale oppervlakte produktie voor de markt
totale oppervlakte voor autoconsumptie
totale oppervlakte voor teelt van zaaizaad
totale oppervlakte voor voedering aan vee
2 personen:
totaal aantal agrarische producenten
totaal aantal autoconsumenten
totaal aantal voor de markt producerend
totaal aantal niet-agrarische producenten
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Tijdsverloop
kort
3. hoeveelheden:
totale hoeveelheid graan geproduceerd
totale hoeveelheid autoconsumptie
totale hoeveelheid zaaizaad
totale hoeveelheid ter markt gebracht
totale hoeveelheid aan vee vervoederd
4. geldbedragen:
waarde produktie voor markt
waarde autoconsumptie
waarde totale graanproduktie
d) Anderefactorenvanbelangvoordeproduktie
1. areaal:
handelsgewassen
wijngaarden
olijfgaarden
voedergewassen
grasland
2. aantallen:
paarden
trekdieren
runderen
schapen
varkens
3. hoeveelheden:
melkgift per koe
levend gewicht slachtvee
slachtgewicht slachtvee
opbrengst wijn per ha
opbrengst olijven per ha
gewicht schapevacht (wol)
4. geldbedragen:
inkomsten uit verdere agrarische produkten
5 overigefactoren:
bedrijfsgebouwen
landbouwwerktuigen en gereedschappen
kapitaalinvestering van buiten het bedrijf
eigendomsverhoudingen
verkaveling
landbouwstelsels
bemesting
drainage
tijdsduur werkzaamheden

lang

fluctuerend
fluctuerend
constant
fluctuerend
constant

variabel
variabel
variabel
variabel
variabel

fluctuerend
fluctuerend
fluctuerend

variabel
variabel
variabel

constant
constant
constant
constant
constant

variabel
variabel
variabel
variabel
variabel

fluctuerend
constant
fluctuerend
fluctuerend
fluctuerend

variabel
variabel
variabel
variabel
variabel

constant
constant
constant
constant
constant
constant

constant
constant
constant
constant
constant
constant

fluctuerend

variabel

constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
constant
'human capital'
constant
onderwijs
constant
kennis
constant
rationeel winststreven
constant
sociale houding t.o.v. personeel
constant
* Met uitzondering van Engeland en Scandinavië, daar variabel.

constant
constant
variabel
variabel
constant*
variabel
variabel
variabel
constant
variabel
variabel
variabel
variabel
variabel
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Tijdsverloop

aanpassingsvermogen {human adaptability)
toepassing van ''innovations'
Il . Consumptie
a) per huishouden
1. personen:
aantal personen en persoonseenheden
2. hoeveelheden:
consumptie hoeveelheid per huishouden .
hoeveelheid autoconsumptie
hoeveelheid o p de m a r k t gekocht
3. geldbedragen:
geldinkomen of loon per huishouden
bestedingspatroon van inkomen of loon
w a a r d e voedselpakket
w a a r d e o p de m a r k t gekochte consumptiegoederen
w a a r d e goederen autoconsumptie
b; per persoon
1. hoeveelheden:
consumptie hoeveelheid per persoon
2. geldbedragen:
geldbedrag besteed a a n consumptiegoederen
c) totale consumptie
1. personen:
totaal aantal consumenten
totaal aantal op d e m a r k t
kopende consumenten
totaal aantal zelfverzorgers
2. hoeveelheden:
totale hoeveelheid geconsumeerd
totale hoeveelheid o p de m a r k t gekocht
totale hoeveelheid autoconsumptie
3. geldbedragen:
w a a r d e totale hoeveelheid geconsumeerd
w a a r d e consumptiegoederen
o p de m a r k t gekocht
w a a r d e autoconsumptie

kort

lang

constant
constant

variabel
variabel

constant

variabel

constant
fluctuerend
fluctuerend

constant
variabel
variabel

constant
constant
constant

variabel
variabel
variabel

fluctuerend
fluctuerend

variabel
variabel

constant

constant

fluctuerend

variabel

constant
fluctuerend

variabel
variabel

fluctuerend

variabel

constant
fluctuerend
fluctuerend

variabel
variabel
variabel

fluctuerend
fluctuerend

variabel
variabel

fluctuerend

variabel

Hetmeestopvallendindetabellenopp.p.110-113is,datvande73
factoren, die opde agrarische produktie betrekking hebben erop de
kortetermijn 55constantzijnen18fluctuerend. Ditsterkeoverwicht
vandeconstantefactorenbrengtderigiditeitvandelandbouwtotuitdrukking.Aanpassingaanveranderingenopkortetermijn wasuiterst
moeilijk. Fluctuatie's op korte termijn konden de boeren in grote
moeilijkheden brengen,doordatzeinhunpogingentotopvangenvan
de fluctuatie's gehinderd werdendoordeveleconstante factoren.
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Samenvattend krijgt men de volgende verdeling over constante, fluctuerende en
variabelefactoren:
Korte termijn
Lange termijn
I. Agrarische produktie
a) produktieper bedrijf
b) produktieperpersoon
c) totale produktie
d) andere factoren
Subtotaal produktie
II. Agrarische consumptie
a) consumptie per
huishouden
b) consumptie per
persoon
c) totale consumptie

Constant
Constant

Constant
Variabel

Fluctuerend
Variabel

Totaal

(D*

10

-

13
1
10
18

4

-

5

18
3
19
33

13

(1)

42

18

73

1

-

4

4

9

1

-

-2

1
7

2
9

6

12

20

18
12

73
20

30

93

1
2

-

Fluctuerend
Constant

Subtotaal consumptie

2

Subtotaal produktie
Subtotaal consumptie

13
2

(1)

-

42
6

Totaal

15

(1)

48

-9

* Oogstopbrengsten in Oost-Europa.

Anders wordt de situatie op lange termijn, want dan staan er
tegenover 13 constante 60 variabele factoren. Er blijkt slechts een
klein aantal factoren te zijn, waarbij geen verandering op lange
termijn isopgetreden ofwaarbij veranderingzeermoeilijk was.Weliswaar is het aantal factoren betrekkelijk klein, maar er waren een
aantal zeer belangrijke onder, die het gehele produktieproces beheersten.Van bijzonder gewichtzijn deoppervlakte,welkedoor één
arbeidskracht bebouwd konworden,detijdsduur vande werkzaamheden in de landbouw, de hoeveelheden van de oogstopbrengsten
per oppervlakte eenheid in Oost-Europa, de verkaveling, de bedrijfsgebouwen en de landbouwwerktuigen. Een stagnerende invloed moeten vooral de geringe arbeidsprestatie's hebben uitgeoefend.
Bij de consumptie zijn er op korte termijn 8 constante factoren
tegenover 12 fluctuerende, een overwicht dus van de fluctuerende
factoren. Terwijl bij deproduktie op korte termijn de constante factoren overwegen, is dit bij de consumptie niet het geval.Hierinligt
de mogelijkheid besloten, dat de consumptie botst met de starre
produktie. Op lange termijn zijn er bij de consumptie slechts 2constante factoren tegenover 18variabele. Evenwel de beide constante
factoren zijn bijzonder belangrijk: de vrijwel onveranderlijke hoeveelheden, die een persoon ofeen huishouden moet nuttigen om in
leven te blijven.
Onderscheidt mendefactoren naar areaal, aantallen personen en
dieren, hoeveelheden en geldbedragen, dan blijkt dat het areaal op
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korte termijn zeer constant is,op de duur echter variabel. Men past
zichaan door ontginningen ofdoor land onbebouwd te laten liggen
(Wüstungen). De factoren, die betrekking hebben op aantallen personen en dieren, zijn op de lange termijn alle variabel, in de korte
periode gedeeltelijk constant. De hoeveelheden ondergaannogweinig veranderingen vóór 1800; daarentegen fluctueren de geldbedragen in hevige mate. Bevolking en prijzen zijn op de lange duur
variabel, de prijzen op de korte duur sterk fluctuerend, bij de bevolking is dit minder het geval.
Korte termijn
Lange termijn
Areaal
Personen en aantallen
Hoeveelheden
Geldbedragen
Totaal

Constant
Constant

Fluctuerend
Constant

1
10

(i)

11

(i)

Constant
Variabel

Fluctuerend
Variabel

Totaal*

13
8
6
9

9
9
12

14
17
25
21

36

30

77

* 16van de overige factoren konden niet in deze rubrieken worden ingedeeld.

De factoren komen zelden afzonderlijk voor,|maar meestal in
combinatie's. Er kunnen dan allerlei conflictsituatie's ontstaan als
constante factoren gecombineerd worden met fluctuerende ofvariabele.Vooral op korte termijn wasde mogelijkheid van het ontstaan
van conflictsituatie's groot. Dit kan aan enige voorbeelden worden
geïllustreerd.
De totale produktiviteit per arbeidskracht was aan bepaalde
grenzen gebonden, doordat de technische ontwikkeling gering was
endeenergiebronnen beperktwaren totdemenselijke arbeidskracht
en de trekkracht van paarden, muildieren, ezels, ossen en soms
runderen. Eén arbeidskracht kon daardoor slechts een beperkt areaal bewerken. De produktiviteit per arbeidskracht was laag enaan
eenmaximum limietgebonden. Door allerleioorzaken, waarop hier
niet kan worden ingegaan, fluctueerden de oogsthoeveelheden nog
veelheviger dan thans.Deconsumptie hoeveelheid per persoon was
echter weer in vrij grote mate constant. Het was een tamelijk veelvuldig voorkomend verschijnsel, vooral op de kleinere bedrijven,
dat de oogsten onvoldoende opbrachten voor de voeding van de
producent met zijn huishouden.
Tussen de totale bevolking en de agrarische produktie bestond
een nauw verband. De geringe overschotten in de graanproduktie,
die bovendien hevig fluctueerden, maakte het bestaan van de nietagrarische bevolkingnogalprecair. Voor devoedselvoorziening van
de stedelijke burgers werden door de overheid allerlei maatregelen
getroffen: gedwongen verkoop op de stedelijke markt, het aanhou114

denvan voorraden in stedelijke pakhuizen, requisitievan voorraden
bijpartikulieren, prijszettingen enuitdelingvan brood engraan aan
behoeftigen.
Voor deproduktiviteitisde bedrijfsgrootte van bijzonder gewicht,
omdat het kleine bedrijf in een veel ongunstiger positie verkeerde
dan het grote. Zo was bijv. in 1685in Brunswijk op een 'normaal'
gezinsbedrijf (bedrijfsgrootte 18,9ha) éénmeerderjarige mannelijke
arbeidskracht werkzaam op 8,2 ha bouwland. Op de keuterbedrijven was één arbeidskracht werkzaam op 2,8 ha bouwland. De arbeidsbezetting van het keuterbedrijf was derhalve bijna driemaal
zo hoog als die van de gewone boerderijen. Er bestond een zeer
duidelijke overcapaciteit aan arbeidskracht op het keuterbedrijf.
Soms werd deze overcapaciteit opgevangen doorde toepassing van
intensieve teelten, zoalsvlasen later in Ierland aardappelen, soms
ook door rurale nijverheid, vooral textielnijverheid. Op de keuterbedrijven kampte men niet alleen met het bezwaar van overcapacitiet van menselijke arbeidskracht, maar ook met die van dierlijke
trekkracht. Vaak hield de keuter op zijn kleine bedrijf nog een span
paarden of ossen.
De hoeveelheid van het in het boerenhuishouden genuttigde
voedsel wordt enerzijds bepaald door de wisselende oogstopbrengten, maar anderzijds ook door het aantal gezinsleden en personeelsleden. Dientengevolge isdehoeveelheid, die door het bedrijf aan de
markt geleverd kan worden, mede afhankelijk van de verhouding
tussen het aantal producenten en het aantal consumenten op het
bedrijf zelfen voorts wordt het bepaald door het areaal van het bedrijf, dat weer in verband staat met het aantal producenten.
Van de fluctuerende oogstopbrengsten werden vaste hoeveelheden voor zaaizaad en voor het eigen gebruik van het huishouden
afgehouden. Het resterende deel, dat aan de markt kwam, vertoonde dezelfde schommelingen als de oogstopbrengsten, maar omdat
het een kleinere hoeveelheid was, waren de schommelingen relatief
veel heviger. Dejaarlijkse fluctuatie's in de oogstopbrengsten werden dus in verhevigde mate doorgegeven naar de markt en deden
daar hun invloed gelden op de marktprijzen. Voor de graanprijzen
uit de tijd vóór 1800waren de scherpe prijsfluctuatie's dan ook karakteristiek.
Een moeilijkheid voordebedrijven, dievoordemarkt produceren
is, dat de oogsthoeveelheden en de agrarische prijzenjaarlijks sterk
fluctueren, terwijl de lasten, belastingen en lonen minder flexibel
zijn, tenzij men met deelpachten en tienden temaken heeft, waarbij
een deel van de oogsthoeveelheid wordt gegeven.
Het effect van dejaarlijkse fluctuaties in opbrengsten en prijzen
en de variatie's over een langer tijdsverloop hebben niet op alle
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bedrijven een gelijk effect. Belangrijk is in deze de rol van de zelfverzorgers. Bij dalende oogsthoeveelheden zal het aantal zelfverzorgers dalen; omgekeerd zal bij stijgende oogsthoeveelheden het
aantal zelfverzorgers toenemen. De aantallen zelfverzorgers en de
door hen genuttigde hoeveelheden uit de eigen produktie vertonen
een vermeerdering en vermindering, welke overeenkomt met de
oogsthoeveelheden. In de prijsontwikkeling op de markt zal dit bij
dalende oogstopbrengsten leidentoteenprijsstijging tengevolge van
de toegenomen vraag, anderzijds bij stijgende oogsthoeveelheden
tot een prijsdaling ten gevolge van de afgenomen vraag. In beide
gevallen ontwikkelen zich vraag en aanbod in tegengestelde richtingen. De prijsfluctuatie's worden hierdoor in hevige mate verscherpt. Deze toeneming van de vraag van de zijde van de autoconsumenten bij schaarste en de stijging van het aanbod bij overvloedige oogsten doet zich vooral gelden in een economie, die nog
voor een belangrijk deel op de eigen graanbouw en autoconsumptie
is aangewezen zonder import of export.
In hetvoorafgaande isdeconsumptie, dehoeveelheid, welke door
één persoon of door één persoonseenheid wordt gegeten als een
constante factor aangenomen. Men kan hierover evenwel van mening verschillen. Binnen bepaalde grenzen isereen mogelijke graad
van flexibiliteit. De maximum grens ligt bij de capaciteit van de
menselijke maag, de minimum grens bij de hoeveelheid, die juist
voldoende is om in leven te blijven. Bij het bereiken van de minimum grens echter daalt ook de mogelijkheid tot produktiviteit ten
gevolgevan de afneming van de menselijke arbeidskracht. Dit heeft
men kunnen constateren bijbevolkingsgroepen, die op de rand van
het bestaansminimum leven. Ook hier weer een vicieuze cirkel:
slechte voeding leidt tot geringere produktie, waarvan nog slechtere
voeding het gevolg is.
Bij de besteding van het loon ofinkomen ishet aantal persoonseenheden, waaruit het huishouden bestaat, van groot gewicht. Terwijl de consumptie hoeveelheid per persoonseenheid misschien dan
nog eniger mate flexibel is, is dit met het aantal gezinsleden in een
huishouden veel minder het geval.Welkan men bezuinigen op personeelofopgroeiendekinderenindienstdoen bij andere boeren ofin
de stad.
Het maakt een grootverschilófdeinkomstenvan een huishouden
bestaan uit een min of meer vaste loonsom of uit onregelmatig
binnenkomende inkomsten, óf uit inkomsten, die mede fluctueren
met de agrarische prijzen of oogsthoeveelheden. De lonen hadden
vaak de tendens, zelfs over een langertijdsverloop, weinigteveranderen. Aangezien in de tijd tussen 1500en 1800graan en brood een
belangrijk deelvanhetvoedselpakket vormden, moestenten gevolge
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van de sterke fluctuatie's in degraanprijzen voortdurend wisselende
bedragen voor graan, brood en andere graanprodukten worden
uitgegeven. Hier iseen conflict tussenhet vrij constante loonbedrag
en de sterk schommelende bedragen voor het belangrijkste voedsel.
Het voor de andere bestedingen overblijvende bedrag is daardoor
ookaan groteschommelingen onderhevig.In tijden vanhoge graanprijzen moestendemensenmetconstant blijvende lonendezegeheel
besteden aan de aanschaf van voedsel.
Lage oogstopbrengsten verminderden de werkgelegenheid voor
de landarbeiders en voor de arbeiders in de graanverwerkende industrieën eninhet vervoerswezen.Vermoedelijk had destijging van
de werkeloosheid een lichte druk op de lonen tot gevolg. Voor een
deel van de arbeiders betekende dit gelijkblijvende of wellicht nog
dalende inkomsten bij stijgende uitgaven voor het duurder geworden graan en brood.
Indien men de resultaten van het onderzoek samenvat, moet het
oordeel luiden, dat de vroegere agrarische maatschappij noch geheelstatischwasnochvolkomen dynamisch. Op kortetermijn deden
zichveleconflictsituatie's voortussen constantefactoren enerzijds en
fluctuerende anderzijds. Op langere termijn bestonden er veel meer
mogelijkheden tot aanpassing. In dit opzicht is het beeld van de
geleidelijke ontwikkeling in de landbouw vóór 1800niet onjuist. Er
waren echter toch nog enkele constante factoren, die door hun geringe veranderingsmogelijkheden en door hun centrale plaats in de
produktie en consumptie, een belemmering vormden voor een ontwikkeling over de gehele linie.
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O O G S T E N , K L I M A A T EN C O N J U N C T U U R
IN HET VERLEDEN*
B. H. SLICHER VAN BATH

Nog niet zo lang geleden wasde landbouw de belangrijkste bron
van bestaan in West-Europa. In deze landbouw waren de granen
- tarwe, rogge, gerst en haver — de voornaamste gewassen. De
voeding van de mens bestond voor het grootste deel uit spijzen en
dranken, waarvoor de genoemde granen de grondstoffen leverden.
Het isbegrijpelijk, dat schommelingen in de produktie, dus in de
geoogste hoeveelheden, heftige reactie's konden uitlokken in een
maatschappij, diein zohoge mate op degraanbouw was gebaseerd.
Zowelindeproduktie alsindeconsumptie kondenjaarlijkse schommelingen optreden. Tevens kan men in produktie en consumptie
veranderingen over langere termijnen constateren.
Jaarlijkse fluctuatie's in de produktie werden door velerlei oorzaken teweeg gebracht: door de weersomstandigheden, door plantenziekten en hetvoorkomen van onkruid, welke beide somswerden
bevorderd door bepaalde weersomstandigheden; ook door ongedierte, als veldmuizen en insecten en tenslotte door politieke omstandigheden, verwoestingen ten gevolge van krijgsgebeurtenissen.
De consumptie had op korte termijn de tendens constant te blijven,
tenzij epidemieën uitbraken, waaraan plotseling een deel van de
bevolking ten slachtoffer viel.
Over langere termijn beschouwd, onderging de produktie wijziging door verandering van het areaal, dat met graan werd bebouwd
door ontginningen, inpolderingen of Wüstungen; verder door intensivering of extensivering van de cultuur. De consumptie stond op
langere termijn onder invloed van demografische wijzigingen, bevolkingsvermeerdering of -vermindering, en van veranderingen in
de consumptiegewoonten, bijv. het in gebruik komen van de boekweit en de aardappelen.
Het gebied, waar de granen werden geproduceerd, kon regionaal
* Lezing gehouden voor de Koninklijke Vlaamse Akademie te Brussel in 1963.
Over het zelfde onderwerp lezingen en colleges voor de Vereniging van Utrechtse
Geografische Studenten en voor de studenten in de geschiedenis te Leuven en
van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Gedeelten van deze lezing zijn gepubliceerd in 'Les problèmes fondamentaux
de la société pré-industrielle en Europe occidentale', in A.A.G. Bijdragen, 12
(1965) 3-46 en in 'Le climat et les récoltes en haut moyen-âge', in Agricoltura e
mondo rurale in Occidente nell'alto medioevo. Settimane di studio del centro italiano di

studi sull'alto medioevo, X I I I (1966) 399-425; voorts in de nog te verschijnen
bijdrage 'European agriculture to the end of the eighteenth century', in The
Cambridge economic history of Europe, vol. V .
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beperkt zijn, maar het is ook mogelijk, dat ze van elders werden
aangevoerd, als in de Noordelijke Nederlanden in de zestiende en
zeventiende eeuw, toen grote hoeveelheden uit het Oostzeegebied
werden geïmporteerd. Ook het consumptiegebied kon een wisselendeomvang hebben, alnaar gelangvan deresultaten van de oogsten
inandere landen. In tijdenvanslechteoogstenin Zuid-Europa werd
graan uit Amsterdam daarheen verscheept. Omgekeerd werd in
1317 door Italiaanse en Catalaanse kooplieden graan naar Brugge
vervoerd.
In het navolgende zullen we ons speciaal bezig houden met de
invloed van de weersomstandigheden op de oogst, met de veranderingenindeoogsthoeveelheden onderinvloedvan klimaatschommelingen en met de samenhang tussen de omvang van de agrarische
produktie, het klimaat en deprijzen. Onder klimaat wordt hier verstaan de gemiddelde weersomstandigheden gedurende een periode
van dertig jaren.
I. I N V L O E D VAN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN
OP DE GROEI VAN DE PLANTEN

Voor de groei van de planten zijn belangrijk: detemperatuur, de
neerslag en het daglicht. In de ontwikkeling van de tarweplant kan
men acht fasen onderscheiden, die ieder bepaalde eisen van temperatuur, neerslag en daglicht stellen. Een te veel of te weinig kan
gevaarlijk zijn. Teveel neerslag in november - december, injuni en
beginjuli enin augustus, enverder teweinigneerslaginaprilenmei
isnadelig voor de oogst. Er iseennegatieve correlatie geconstateerd
tussendehoeveelheid neerslag gedurende deperiode van 10juni tot
20juli enhet aantal graankorrels. Schadelijk iseentehoge temperatuur injanuari en februari. De tarweplant heeft dan behoefte aan
koude en aan kort daglicht, daarentegen isvorst in maart nadelig.
Tijdens debloeiperiode injuni en beginjuli moet hetkoelweer zijn;
een hittegolf, zelfs van twee dagen is zeer gevaarlijk voor de oogst.
In het laatste deel vanjuli is echter een lage temperatuur nadelig.
Wat het licht betreft, heeft men een positieve correlatie kunnen
vaststellen tussen het percentage zonneschijn in de periode van 20
maart tot 10 mei en het aantal graankorrels.
Voor de groei van de andere granen geldt ongeveer hetzelfde als
voor de tarwe. Rogge en gerst kunnen echter in koudere streken
worden verbouwd, zij zijn winterharder dan de tarwe. De gerst
heeft eenkorteregroeiperiode;eenkoudvoorjaar eneennattezomer
zijn schadelijk. Dehaver heeft eenlangere groeiperiode; deze plant
kan op zeer vochtige plaatsen worden verbouwd, zij lijdt door late
nachtvorsten.
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Deaardappel kan in eenkoel,vochtigklimaat worden verbouwd.
Deberuchteaardappelziekte ontstaatvooraltijdenswarme,vochtige
perioden met geringe lichtintensiteit. In Schotland wasin het midden van de negentiende eeuw de aardappelziekte erger dan in Engeland ten gevolgevan degeringere lichtintensiteit in het Noorden.
De wijnstruik iseen meerjarige plant en deinvloed van deweersgesteldheid is nog gecompliceerder dan bij de granen. Voor een
goede wijnopbrengst is noodzakelijk, dat:
1. de zomer van het voorafgaande jaar warm is geweest, zodat er
talrijke bloeiknoppen komen
2. de herfst een matige temperatuur heeft voor de rijping van het
vruchthout
3. er tijdens de winter en in de lente geen sterke vorst optreedt in
verband met het gevaar van bevriezing
4. de zomer en het begin van de herfst warm zijn voor de rijping
van de vruchten. Een grote lichtintensiteit is gunstig voor de
kwaliteit van de wijn.
Terwijl het graan bij grote warmte invele streken verdort, isdeze
weersgesteldheid voor de wijnjuist gunstig, zowel wat de kwantiteit
als de kwaliteit betreft. Regenachtige zomers leveren geringe hoeveelheden op van slechte kwaliteit. Een wijngaard geeft het volle
rendement pas vijfjaren na de aanleg. Daar de wijngaard na 25
jaar is verouderd, is de weersgesteldheid gedurende de produktieperiode van zeer groot belang.
De olijfboom geeft het volle rendement pas na twintigjaren en is
om het andere jaar produktief. De bomen zijn zeer gevoelig voor
vorst. Enige strenge winters in de achttiende eeuw hebben ernstige
slagen toegebracht aan de olijvencultuur in Zuid-Frankrijk.
Bijhet grasheeft men eenpositieve correlatie gevonden tussen de
temperatuur en het ruw-eiwitgehalte, evenals tussen de lichtsterkte
en het ruwe-celstofgehalte. Bijhet hooi blijken de verschillen in zetmeelwaarde overwegend samen te hangen met regenval en zonneschijn gedurendedemaanden van april totenmetjuli.In eendroge,
zonnige zomer is de zetmeelwaarde het hoogst; in natte zomers
wordt welveelruwvoeder gewonnen, maar het isvan matige kwaliteit (geringe zetmeelwaarde). De zetmeelwaarde heeft weer invloed
op de wintermelkproduktie. Naast deze indirecte weersinvloeden
ondergaat de melkprocuktie ook de directe invloed van de weersgesteldheid:bij zeer warme dagen in de zomerof langdurige regen
in de herfst daalt de melkhoeveelheid.
In het algemeen neemt de oogstvariabiliteit toe bij kortere groeiduur, zoalsbijv. bij de boekweit. Zaadgewassen envooral tijdens de
bloei gevoelige vlinderbloemigen zijn gemiddeld riskanter dan bol120

of knolgewassen. Men kan de volgende graden van oogstvariabiliteit onderscheiden:
1. riskant:voederbieten, vlaszaad, paardebonen en erwten
2. matig riskant: koolzaad, winter- en zomertarwe, wintergerst en
vlasvezel
3. enigszins riskant: vroege aardappelen, zomergerst, klaverhooi en
haver
4. nauwelijks riskant:grashooi, aardappelen en rogge.
In het verleden verbouwde men in de meeste streken in WestEuropa rogge,zomergerst enhaver, dusdegewassen, die het minste
risicoopleverden. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk de betekenis
van de invoering vandeaardappelteelt, waardoor menereennieuw
gewas bij kreeg, dat weinig riskant was.
De oogstvariabiliteit isook afhankelijk van de bodemgesteldheid.
Degeringsteopbrengstschommelingen treft menopdeloessaan. Dit
zijnjuist degronden, waarop in Europa deoudste sedentaire nederzettingen, die van de bandkeramici, te vinden zijn. Grotere risico's
leveren de zavel- en kleigronden, terwijl dezwarekleigrondenende
zandgronden nog weer minder zekerheid bieden. In deze laatste
streken met inhet algemeen vrij lageoogstopbrengsten ishet gevaar
van hongersnood het grootst. Al naar gelang van de bodemgesteldheid konden de oogsten op korte geografische afstand sterk van elkaar verschillen.
Uit het voorafgaande blijkt, dat vooreenbeoordelingvanhetverband tussen de oogsthoeveelheden enhet weer ofhet klimaat in het
verleden een veel gedetailleerder kennis van de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid noodzakelijk is, dan waarover men
gewoonlijk beschikt. Aanduidingen alskoude winters, natte zomers
zeggen op zichzelf weinig.
Door onderzoekingen isaangetoond, datinonzestrekende graanopbrengsten sterker onder de invloed van de neerslag dan van de
temperatuur staan. Men heeft gemeend een verband te kunnen
leggen tussen de hoeveelheid neerslag in de herfst- en wintermaanden endezuurgraad van degrond. Het effect van eengrote hoeveelheid neerslag is, dat de zuurgraad van de grond stijgt en de opbrengsten dalen. In het verleden moet door de voortdurende
graanbouw op de akkers de zuurgraad van de grond toch al hoog
zijn geweest;door veleregens werd dezenogverhoogd. Een te veel
aan neerslag heeft tevens een vermindering van kali, fosfaten en
stikstof in de grond tot eevolg, hetgeen eveneens nadelig isvoor de
oogst. Vooral de verschillen in het stikstofgehalte van de grond
moeten belangrijk hebben bijgedragen tot grote fluctuaties in de
opbrengsten. De invloed van deze factoren isdoor de huidige, veel
ruimere bemesting sterk genivelleerd.
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Volkomen hiermede in overeenstemming zijn de resultaten van
de onderzoekingen van Titow betreffende de graanoogsten van een
veertigtal manors van het bisdom Winchester tussen 1211 en 1350.
De oogsten waren waren zeer goed, indien de voorafgaande zomer
en herfst zeer droog waren geweest, de winter koud of normaal en
ook de zomer van de oogst droog was. Zeer slechte oogsten volgden
na een natte ofzeer natte herfst en een natte winter. De oogsten na
koude winters waren meestal goed, tenzij de voorafgaande herfst
nat was geweest. Ashton vermeldt, dat strenge winters, als die van
1784/5 en 1785/6 met resp. 89 en 112 dagen vorst in Londen, gevolgd door een droge, warme zomer, goede oogsten te ziengaven.
Binnen een zelfde neerslaggebied vertonen thans de opbrengsten
van verschillende graangewassen in verloop van een zeker aantal
jaren ongeveer eengelijke curve.Dit kan worden toegeschreven aan
deomstandigheid, dat deverschillende gewassen opongeveer gelijke
wijze reageren op de bodemvruchtbaarheid, die in correlatie staat
met de hoeveelheid neerslag, welke gedurende langere tijd in de
grond isgecumuleerd. Ook inhet verleden vindt men bij de oogsten
van de verschillende granen gelijkvormige curven.
De opbrengsten van een zelfde gewas over een reeks van jaren
vertonen groteverschillen. Indien wijdeoogsten,dievariëren tussen
85 en 115% van de gemiddelde oogst als normaal beschouwen,
overeenkomstig het algemene gebruik, en indien wij de oogsten boven 115%alsgoede oogsten endie van minder dan 85%als slechte
oogsten aanmerken, dan blijkt in het verleden ongeveer de helft
van de oogsten normaal te zijn geweest, terwijl een kwart tot de
slechte en een kwart tot de goede oogsten gerekend moet worden.
Dit betekent, dat men eensinde vierjaren eenmisoogst had.Funest
moet dit geweest zijn voor de gebieden met slechte transportverbindingen, waar men in hoge mate op de lokale markt was aangewezen.
Dit resultaat, dat bereikt is op grond van 1449 gegevens over
opbrengsten van granen in verschillende landen uit de periode van
1240tot 1820,isookinovereenstemming met onderzoekingen in het
prins-bisdom Luik in de achttiende eeuw. In Engeland was het
resultaat bij de reeds vermelde manors van het bisdom Winchester
iets gunstiger.
Thans zijn deoogstenvan tarwe enroggeindrogejaren ongeveer
anderhalf maal hoger dan die in nattejaren. Bij de erwten, die veel
gevoeliger zijn voor vocht, is het verschil het drievoudige. In het
verleden wasbij degranen het verschil tussendeminima en maxima
het drie-tot bijna het vijfvoudige.
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Graan
Tarwe
Rogge
Gerst
Haver

Minima %
40-80
50 of 60-80
40-70
50-90

Maxima %
120-140, 150-190
120-170
110-150
110-140, 150-170

Maxima/minima
4,75
3,40
3,75
3,40

Er kwamen nog wel enkele slechtere oogsten voor, maar dit
waren uitzonderingen ; soms werden ook nog betere resultaten bereikt.
De opbrengsten vertonen iederjaar grote schommelingen. I n een
grafische voorstelling wordt dit weergegeven door een onregelmatige
zigzag-curve. Er zijn geen tekenen van een periodiciteit over een
reeks van enige jaren. Wel zijn er schommelingen over zeer lange
perioden, doch deze kunnen pas na een bespreking van het klimaat
behandeld worden. V a n der Paauw meent perioden van 1\-2> jaar
in het moderne materiaal van de opbrengsten te kunnen ontdekken,
overeenkomende met soortgelijke perioden in de neerslag. Zijn
berekening van de neerslag-curve wordt echter door meteorologen
bestreden. Wat de schommelingen in de oogsten betreft is er wel
enige verschil tussen het heden en de zigzag-curve uit het verleden.
Toen werden de granen veel sterker beïnvloed door de wisselende
weersomstandigheden; door beter zaaizaad, bemesting met kunstmest, plantenziekten-bestrijding, onkruid-bestrijding, betere werktuigen en het vruchtwisselingstelsel zijn de heftige fluctuaties van
vroeger afgezwakt.
II. H E T K L I M A A T

I n Europa kan men vier klimaat-zones onderscheiden :
1. Noord-Europa, waar de temperatuur zeer belangrijk is voor de
ontwikkeling van de planten. In het Noorden verbouwt men bij
voorkeur zomergranen, omdat men bij de wintergranen te vroeg
moet beginnen met de voorbereidingen voor het zaaien.
2. het Middellandse Zeegebied, waar de plantengroei zeer afhankelijk isvan de hoeveelheid neerslag. Men verbouwt vooral wintergranen, daar er in het voorjaar te weinig neerslag valt voor het
verbouwen van zomergranen.
3. het Russische steppegebied, waar de neerslag eveneens belangrijk is.
4. de gematigde zone in West-Europa, waar zowel de neerslag als
de temperatuur voor de plantengroei van belang zijn. De oogstopbrengsten leden in deze zone schade door te veel neerslag en te
lage zomertemperatuur met te weinig zonneschijn. Koude win123

ters waren lang niet altijd schadelijk, tenzij de voorafgaande
herfst zeer vochtig was of de winter tot lang in het voorjaar
voortduurde. Deze gematigde zone was voor de voeding van
West-Europa het belangrijkst.
Klimatologisch bestaat er een tegenstelling tussen West-Europa
en het Middellandse Zeegebied: 'natte'jaren leveren goede oogsten
op in Zuid-Europa en slechte in West-Europa; omgekeerd zijn de
'droge 'jaren gunstigvoor het Westen enongunstigvoorhet Zuiden.
Frankrijk ishet enige land, dat in beide zones ligt, wat tot uitdrukking komt in tweevan elkaar afwijkende economische en agrarische
ontwikkelingen: het verschil tussen Ie Beauvaisis enerzijds en de Provence en Languedoc anderzijds. Alleen bij belangrijke prijsverschillenwerd het lonend omgraanvan het enegebied naar het andere te
vervoeren. Aan het einde van de zestiende eeuw werd graan per
schip uit West-Europa naar het Middellandse Zeegebied geëxporteerd.
De meest betrouwbare manier om het klimaat te bepalen geschiedt met behulp van instrumenten, de thermometer, de barometer enderegenmeter, die allein dezeventiende eeuwingebruik zijn
gekomen.Hoewel deoudsteinstrumentele waarnemingen gebrekkig
waren, kan men vaststellen, dat sedert 1770 er in zekere mate een
analoogverloop isvan detemperatuur bij deverschillende Europese
waarnemingsstations. Bij de neerslag daarentegen blijken er grote
regionale verschillen te bestaan.
Dit laatste isvan groot belang, omdat er reeds op isgewezen, dat
vrijwel steedsdeinvloed van deneerslagopdeoogsthoeveelheden in
West-Europa groter is dan die van de temperatuur. Dit houdt in,
dat de oogsten regionaal grote verschillen zullen tonen. Een uitzondering op de regionale verscheidenheid maken de bekende
strengewinters,diezichverin hetvoorjaar uitstrekken en waardoor
veel grotere gebieden worden getroffen. De temperatuur heeft op
grotere gebieden betrekking.
De regionale verscheidenheid vinden we bevestigd in het historisch materiaal. Er bestaat een grote overeenstemming in de opbrengsten van landgoederen, die in eikaars nabijheid zijn gelegen
en waar de weersomstandigheden ongeveer gelijk zijn. Dit is het
geval met de tarwe-opbrengsten op de Poolse landgoederen
Rzgów-Gospodarz, Wiskitno en Dlutów (1564-1569) en tussen de
goederen Cismar en Körnick in Sleeswijk-Holstein (1658-1653).
Grote overeenkomst bestaat er eveneens in de rogge-opbrengsten
van twaalf Poolse landgoederen in de periode van 1564 tot 1569;
overal vindt men een stijging in 1567 en een daling in 1568. Overeenkomsteninderogge-opbrengstenzijnereveneensopvijf Estnische
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goederen (1681-1685), op landgoederen in Zweden: Skarhult en
Rydboholm (1724—1778) en op bedrijven in Sleeswijk-Holstein:
Bürau, Oppendorf en Schönhorst (1728-1781).
De opbrengsten van bedrijven, die ver van elkaar gelegen zijn,
vertonen generlei overeenstemming. Dit blijkt bij een vergelijking
van de tarwe-opbrengsten in Bürau (Sleeswijk-Holstein) en Fontmorigny (Frankrijk) in 1728-1745. De rogge-opbrengsten van de
Zweedselandgoederen Skarhult en Rydboholm enerzijds endievan
drie landgoederen in Sleeswijk-Holstein anderzijds in de periode
1728 tot 1778 wijken geheel van elkaar af. Hetzelfde geldt voor de
rogge-oogsten in Kuckau en Deutschbaselitz in de Lausitz enerzijds
endiein Löfstad inZwedenanderzijds (1779-1797).Inhetbeginvan
de negentiende eeuw bestaan er grote verschillen tussen Björno in
Zweden, Kuckau in de Lausitz en Pfeddersheim in de Palts (18031812). De klimatologische omstandigheden in Zweden, SleeswijkHolstein, de Lausitz, de Palts en de streek ten Zuiden van Parijs
zijn te verschillend om een gelijkvormige opbrengstcurve te geven.
Enkele rampjaren van algemene misoogsten uitgezonderd, die
dan ookin allekronieken worden gememoreerd, ishet effect van het
weer op de oogsten in verschillende landen zeer gevarieerd. De
lokale schaarsten zijn talrijk, ongeveer ieder vierde jaar, maar de
algemene hongersnoden zijn exceptioneel.
Men heeft geprobeerd op grond van de instrumentele waarnemingen een zeker periodiciteit vast te stellen. Bij de neerslag is
evenwel periodiciteit uitgesloten ten gevolge van de onderlinge afwijkingen van dewaarnemingsstations. Ondanks velepogingen hellen de meeste onderzoekers nu over tot de mening, dat er ook bij de
temperatuur geen periodiciteit te vinden is. Vroeger is er door de
z.g. period-hunters naarstig naar gezocht, vaak op weinig kritische
wijze. Brückner bijv. kwam door een menging van gegevens van
alle Europese stations tot cycli van 35jaren. Ook blijkt er geen verband te zijn met de zonnevlekken-cycli van ongeveer 11, 22|, 37,
83en 300jaren. Manley meent fluctuaties van onregelmatige lengte
van 22 ± 10jaar (12- 32jaar) tekunnen constateren. Degemiddeldejaartemperatuur schommeltbijdezeperiodemet 1°F.Bijlangere
perioden van 100à 300jaar treedt ereenverschilvan 2°F. op.Voor
de graanbouw in de gematigde zone zijn dergelijke schommelingen
van weinig betekenis.Anders isdit voorgraanbouw onderongunstige omstandigheden, zoals in de Alpen en in Noord-Europa (Scandinavië en Rusland).
Bij de instrumentele waarnemingen heeft men in Engeland geconstateerd, dat bij vergelijking van de eerste helft van de achttiende eeuw met de eerste helft van de negentiende eeuw de gemiddelde januari temperatuur is gedaald met 1,2° F., de juni
125

temperatuur is gestegen met 0,1° F. en de juli temperatuur is
gedaald met0,4° F. Sedert 1820isoveralinWest-en Noord-Europa
een stijging van de gemiddelde jaartemperatuur opgetreden ten
gevolge van een stijging van de gemiddelde wintertemperatuur. In
Nederland bedraagt deze stijging van de gemiddelde wintertemperatuur 1° C.
De neerslag vertoont in Nederland grote schommelingen; deze
bedroeg in 1735-1775 gemiddeld 770 mm, in 1775-1801 daalde de
neerslag tot 650 mm, daarna vond een stijging plaats tot 800mm in
deperiode 1801-1880 omvervolgensweer tedalen tot 735mm in de
periode van 1880-1900.
Degegevensoverdebewolking,zonneschijn en vochtigheidsgraad
in het verleden, die voor deplantengroei evenzeer van groot belang
zijn, ontbreken.
Op allerleimanierenheeft mengetracht delacunemet betrekking
tot de tijd vóór deinstrumentele waarnemingen aan tevullen. Men
heeft berichten uit kronieken verzameld, zoals Easton, Weikinn,
Britton, Lamb en vele anderen. Vermeldingen van overstromingen,
de neerslag en de winters zijn bijeengebracht, vaak op weinig kritischewijze, omdat de compilateurs geen historici zijn. Zovindt men
bij Weikinn overstromingen in Friesland vermeld indejaren 516en
533, waarbij hij zich baseert op de kroniek van Ocko Scharlensis,
een zestiende eeuwse mystificatie zonder enige wetenschappelijke
waarde. Easton, Brooks, Lamb enBuchinsky hebben geprobeerd de
winters en de droge en natte jaren te klassificeren in een puntensysteem. Dit is een zeer grove methode, die van weinig waarde is
voor een waardering van de oogstopbrengsten, omdat het verband
tussen het klimaat en de plantengroei veel gecompliceerder is, naar
wij hebben gezien.
Andere gegevens om de veranderingen in het klimaat te bestuderen zijn de inkrimping en de uitbreiding van de gletschers in de
Alpen, Noorwegen, Alaska, IJsland en de ijskap in Groenland:
inkrimping in de middeleeuwen, daarna een uitbreiding, beginnende in de zestiende eeuw (1540 of 1590) durend tot de negentiende
eeuw (1820of 1890);vervolgens weer eeninkrimping. Menheeft de
periode van de zestiende tot de negentiende eeuw wel de kleine
Ijstijd genoemd {the little Ice Age). Voor de studie van de temperatuur zijn ook van belang de vorst-dagen in Denemarken en de dagen, dat het Suwa meer inJapan bevroren was.
Menheeft derijzing endalingvan dezeespiegelvan de Kaspische
Zee, van het Saki meer in de Krim, van het meer van Ostrovo in
Macedoniëenvan hetVictoria enAlbert meerin Afrika bestudeerd.
Andere methoden zijn de dendrochronologie, waarbij de dikte
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van dejaarringen van bomen en oude balken wordt onderzocht, en
het pollen-analytisch onderzoek. De data van de druivenpluk in
Frankrijk, Zwitserland en Duitsland envan de kersenbloei inJapan
zijn in reeksen bijeengebracht.
Aldit materiaal kanechter alleen wordengebruikt voorde streek,
waarop het betrekking heeft. Onder invloed van deperiod-hunters is
men te gauw geneigd om alles op een grote hoop te gooien om dan
daaruit overijlde conclusies te trekken, die met een zeker aplomb
naar voren worden gebracht.
Niet op alle hiervoor genoemde gegevens kan worden ingegaan.
Hoe voorzichtig men echter moet zijn, blijkt bijv. bij de wintergestrengheid. Decorrelatie-coëfficiënt tussendewintersin Engeland
en Duitsland is laag, evenals die tussen Engeland en Rusland. De
periode van koude winters van 1530-1700 treedt sterker op in
Engeland en Rusland dan in Noord-Duitsland. Een recessie van
koele zomers, veelneerslag en sneeuwval van 1691-1700vindt men
wel in Engeland, Zweden, in het Franse bergland en de westelijke
Alpen, maar niet in Centraal Europa. Er bestaat geen positieve
correlatie tussen de wintergestrengheid in Engeland enJapan, wel
somseennegatieve correlatiegedurende langeperioden, zelfstoteen
eeuw toe.DeJapanse gegevensvan dekersenbloei enhet Suwameer
zijn dientengevolge voor West-Europa weinig relevant.
Bij dejaarringen van de bomen blijkt, dat deze somsde temperatuur, soms de neerslag weerspiegelen. De bekende sequioas in
Californie geven de neerslag weer, de bomen in Alaska, Schotland
en Noorwegen de zomertemperatuur. In Duitsland (Hessen, Beieren) vindt men in dejaarringen meer de neerslag dan de temperatuur terug. Er dient op gewezen te worden, dat de dikten van de
jaarringen, evenals de granen, over een langer tijdsverloop in een
grafische voorstelling een zigzag-curve vertonen. Een samenhang
met de zonnevlekken-perioden heeft men ook hier niet kunnen ontdekken. De primitieve theorieën van Huntington, waarbij hij verband probeerde te leggen tussen dejaarringen van de sequioas in
Californie en het klimaat in Griekenland en het Middellandse Zeegebied in de klassieke oudheid zijn door het moderne onderzoek
volkomen weerlegd. Menheeft geconstateerd, dat hetklimaat in het
Middellandse Zeegebied in de historische tijd geen veranderingen
heeft ondergaan.
De onregelmatige zigzag-curve treft men eveneens aan bij de
grafische voorstelling van de dagen, waarop de eerste druivenpluk
plaats vindt. Hierin komt vooral de zomertemperatuur tot uitdrukking:een vroege pluk na warme, zonnige zomers, een late pluk na
zomers,dievochtig enkoelwaren. Degegevensover de druivenpluk
lenen zich moeilijk voor een vergelijking met de graanoogsten, om127

dat bij de granen de oogsthoeveelheden niet zozeer door de zomertemperatuur als wel door de neerslag in de voorafgaande herfst en
winter worden bepaald. Voorts zijn voor de ontwikkeling van de
druifjuist de late zomer- en herfstmaanden nog van belang, als het
graan reeds van het land is.
Bijeen beschouwingvan hetklimaatin de tijd vóór de instrumentele waarnemingen blijkt, dat er veranderingen zijn opgetreden.
Gerekend naar perioden van vijftig jaren waren de winters van
1551-1600 en van 1651-1700 in het algemeen zeer koud; de jaren
van 1101-1150, 1201-1300envooralvan 1301-1350waren zeer nat.
Overigens blijkt uit een journaal van een Engelse geestelijke uit
Oxford gedurende de jaren 1337-1344, dat het weer in die stad
weinig verschilde met het huidige. De periode van 1540 (1590)1820 (1890), de z.g. Kleine Ijstijd, werd doorbroken door een tijdperk van zachtere winters van 1681-1740. Toch isvermoedelijk de
koude in deze tijd nadelig geweest voor de graanbouw in Scandinavië en de Alpengebieden. Ten aanzien van Noord-Zweden zijn er
duidelijke aanwijzingen, dat de graanbouw in het midden van de
zeventiende eeuw achteruitging; voor de streken van de gematigde
zone is daaromtrent niets bekend.
Een betrouwbare indruk van de oogsten geven de verhoudingen
van de oogst tot het zaaizaad, de opbrengstfactoren. Uit een verzameling van ruim 12.000 opbrengstfactoren van verschillende
Europese landen uit de tijd van 1150-1820 blijkt, dat er gedurende
die periode in West-Europa in het algemeen een stijging plaats
vond, welkeaan verbeteringen in delandbouwmethoden moet worden toegeschreven. Merkwaardig zijn de dalingen in de opbrengstfactoren, die bij alle granen optreden en in alle landen - voor zover
ergegevenszijn - voorkomen, in deperioden van 1300-1349, 14001499 en 1600-1699. De daling in de middeleeuwen vindt men in
Engeland en Frankrijk, gegevens over andere landen ontbreken;de
daling in de zeventiende eeuw in Engeland, Frankrijk, Midden- en
Oost-Europa. De grote vraag is nu of deze dalingen in verband
staan met veranderingen van het klimaat. Het klimaat was evenwel
in deze tijden zeer wisselend: 1300-1349 veel neerslag, 1365-1398
en 1420-1428zacht, 1429-1445 koude winters, koele zomers, 1451—
1540zachte winters met koele zomers; 1591-1650 betrekkelijk koude winters,vochtige koelezomers, 1651-1680zeerkoude winters en
hete zomers, 1681-1740 zachte winters. Hoewel er in het algemeen
in delate middeleeuwen enin dezeventiende eeuwbetrekkelijk veel
neerslag gevallen schijnt te zijn, ishet devraag ofde teruggang van
de opbrengsten uitsluitend aan een klimaatsschommeling is toe te
schrijven en of er geen andere factoren van invloed waren.
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III. D E CONJUNCTUUR

Verschillende auteurs, o.a. Malthus, Jevons, Moore, Brückner,
Lord Beveridge en vele anderen hebben geprobeerd aan te tonen,
dat er een samenhang zou bestaan tussen langdurige perioden van
goed en slecht weer en de prijzen. Men heeft soms gemeend de
zonnevlekken-cyclus van 11jaar in het prijsverloop terug te vinden.
Decycli,diein de economische conjunctuur voorkomen, de Kitchin
van ongeveer 40 maanden, deJuglar van 7 à 11 jaar, de Kondratieff van 47 à 60jaar en ook de seculaire schommelingen werden
metveranderingen van het klimaat inverband gebracht. Clough en
sommige anderen dachten een overeenstemming te zien tussen de
zonnevlekken-perioden, het poollicht, de frequentie van strenge
winters, aardbevingen, de groei van de pijnbomen in Arizona, de
overstromingen van de Nijl, de neerslag in Europa en de tarweprijzen in Engeland. Al deze gegevens zijn getekend in een grafiek
metopdehorizontale as3mmvoorelkeeeuw! Geenwonder, dat er
dan ongeveer gelijkvormige curven verschijnen. Over de wilde
theorieën van Brückner, die verband zag tussen de hoeveelheden
neerslag en de emigratie uit Europa naar de Verenigde Staten, en
van Williams, die een verband constateerde tussen de zonnevlekken
en de oorlogen van de Verenigde Staten, tot en met de Koreaanse
oorlog, kan men maar beter zwijgen.
Hoewel deze denkbeelden, die nog volledig onder invloed van de
period-hunters staan, door de meeste onderzoekers van de hand wordengewezen, treft men onder de moderne historici nog auteurs aan,
die een aantal strenge winters laten opmarcheren alshet begin van
ernstigeeconomische recessie's.Zijziengemakshalve overhet hoofd,
dat eerstnogbewezen moetworden, dat devoedselproduktie inonze
streken door dewijziging in deweersomstandigheden ernstig nadeel
heeft ondervonden. Zijverklarenvoortsniet, dat enkelestrengewinterszulkeernstigeenlangdurigegevolgenvanminstensenigedecennia
hebben gehad. Men zou de opmerking willen maken, dat ermet de
desbetreffende economie al voor dien iets mis geweest moet zijn.
In de literatuur gebruikt men graag de term klimaatsverslechtering, waarbij men zich niet bewust is, dat verslechtering een verschillende betekenis heeft in iedere klimaatszone. In de Alpengebieden enin Scandinavië verstaat men onder het slechter worden
van het klimaat een periode van lange enstrenge winters, in Spanje
en Italië een periode van droogte. De Zweed Utterström spreekt in
hetgevalvaneenklimaatsverslechtering alleenoverde temperatuur,
voordeSpanjaard Olagüe betekent dezelfde term een vermindering
vandeneerslag.Iederhoudtslechtsrekeningmetzijneigenklimaatszone;zijlatenechterhunverklaringenvoorgeheelEuropagelden.
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Ten aanzien van devraag ofde weersomstandigheden invloed op
de prijzen hebben uitgeoefend, dient men zich in herinnering te
roepen, dat de oogstopbrengsten in vrij grote mate afhankelijk zijn
van deneerslag, dat deneerslagregionaal groteverschillen vertoont
en dat er derhalve ook belangrijke regionale verschillen in de oogstopbrengsten zijn. Van invloed van de weersomstandigheden op de
prijzen kan derhalve alleen sprake zijn op een regionale markt. Op
een dergelijke regionale markt zullen de oogsthoeveelheden in een
negatieve correlatie staan met de prijzen. Duidelijk wordt dit gedemonstreerd door de tarwe-oogsten van de manors van het bisdom
Winchester in de dertiende en veertiende eeuw. Hoge opbrengsten
ten gevolge van gunstig weer brachten lage prijzen op, geringe opbrengsten ten gevolge van slecht weer werden tegen hoge prijzen
verkocht.
Zodra zich echter een meer uitgebreide graanhandel over een
groter gebied heeft ontwikkeld, is het mogelijk, dat de regionale
fluctuatie's in de oogstopbrengsten, die bijv. het gevolg zijn van te
veel neerslag, elkaar compenseren, een nivellering dus van de prijsverschillen. Daarentegen kunnen schommelingen in de oogsten, die
het gevolg zijn van de weersomstandigheden in grotere gebieden,
waarbij de temperatuur een rol speelt, als bijv. excessieve en langdurige winters, tot verscherpte prijsstijgingen leiden. De van alle
zijden komende vraag naar graan drijft de prijzen tot ongekende
hoogten op.
Vanafhet midden vande zestiendeeeuw (na 1544)heeft zich een
internationale graanmarkt in Amsterdam ontwikkeld. Het prijsverloopinAmsterdam enbinnendeRepubliek staatinnauwe correlatie met de prijzen in Gdansk, Lübeck, Kopenhagen, Luik en verschillende andere plaatsen. In tijden van schaarste vond er bovendien nog uitvoer van Amsterdam naar Frankrijk, Spanje, Portugal
en soms naar Italië plaats.
Inhet Middellandse Zeegebied is er nooit een dergelijk centrum
van een internationale graanhandel ontstaan. Hier had men een
aantalgroteregionalemarkten, dieweliswaar metelkaarin verband
stonden, maar het graan werd hier niet steeds in één en dezelfde
richting getransporteerd, zoals van het Oost- en Noordzee-gebied
naar Amsterdam.
Wat het aanbod betreft,werddegraanprijsinAmsterdam bepaald
door de marginale hoeveelheden, die geen afzet meer vonden op de
Poolse binnenlandse markt. Wat de vraag betreft, werd de prijs bepaald door de behoeften in Nederland en bij gelegenheid in Frankrijk en Zuid-Europa. Het afzetgebied was niet constant, het vertoonde expansie bij hoge prijzen en contractie bij lage prijzen. De
prijs op de internationale markt stond voorts onder invloed van
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politieke factoren (oorlogen, de sluiting van de Sont), overheidsmaatregelen (vaststellingvan graan- enbroodprijzen) envan monetairefactoren. Op lange termijn onderging deprijs opde internationale markt de invloed van factoren als verandering in het areaal,
extensivering ofintensivering van de cultuur, demografische wijzigingen en verandering van de consumptiegewoonten. Bovendien
ziet men, dat de boeren in hun bouwplan rekening beginnen te
houden met de prijzen van het voorafgaande jaar. Indien bijv. de
prijs van de gerst goed isgeweest, dan gaan de boeren het volgend
jaar meer gerst verbouwen. Een dergelijke methode wordt in de
zestiende eeuw door Rienck Hemmema in Friesland gevolgd, in de
zeventiende eeuw o.a. door Dirck Jansz in Friesland en Robert
Loder in Engeland en in de achttiende eeuw door kleine tabakstelers in Wamel (Gelderland), die al naar gelang van de prijsverhouding tabak telen ofgraan verbouwen.
Op de internationale markt bestaat er allerminst een negatieve
correlatie tussen prijzen en oogsthoeveelheden, zoals wel het geval
is opde regionale markt. Zeer veel auteurshebben dit verschil over
het hoofd gezien, zij hebben de prijzen van deinternationale markt
gebruikt als indicaties voor de oogsthoeveelheden. Dit is o.a. geschied door Ashton, Gould en Heckscher. De laatstgenoemde heeft
in een artikel getracht verband aan te tonen tussen de raming van
de oogstresultaten van 1680-1780 in Zweden en de nuptialiteit en
mortaliteit. Door eenrecente Zweedse onderzoekingisbewezen, dat
de oogstresultaten berustten op een omwerking van de graanprijzen
uit Uppsala in dieperiode. Mij isgebleken, dat er eennauwe correlatie bestaat tussen deprijzen in Uppsala eninAmsterdam, hetgeen
niet onverwacht is, aangezien Zweden vóór 1800 niet in de eigen
behoefte aan graan kon voorzien en dit derhalve moest importeren
uit deBaltische gebieden. Het zijn dusinternationale prijzen, waarmee Heckscher werkte en die hebben nooit de Zweedse oogsthoeveelheden kunnen weerspiegelen. Wel blijkt hieruit, dat de Zweedse
demografische cijfers in verband staan met de Amsterdamse graanprijzen.
Het isniet mogelijk een verband tevinden tussen de klimatologischeveranderingen en deprijzen. De reeksvan strenge winters vanaf de zestiende eeuw, waarvan de eerste aankondigingen zich al
voordeden in deeerstehelft van die eeuw,vormde geenkeerpunt in
de graanprijzen. In de periode van 1690-1810 waren er twaalf zeer
strenge winters. Hiervan werden er zes gevolgd door hoge graanprijzen; na de zes andere winters daalden de graanprijzen zelfs.
Met betrekking tot de periode van de instrumentele waarnemingen is geprobeerd de economische cyclivan 47-60jaar, de Kondratieffs, in verband te brengen met het klimaat gedurende dezelfde
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tijd. Na koele zomers waren er dalendeen stijgende prijzen, warme
zomers werden gevolgd door zeer lage en door hogeprijzen, strenge
winters door lage en door hoge prijzen, zachte winters door lage
prijzen, koude voorjaarsmaanden door lage, stijgende en hoge
prijzen, droge zomers door lage en door hoge prijzen, natte jaren
door lageprijzen. Dit negatieve resultaat isgeenszins verwonderlijk,
als men bedenkt, dat deze prijzen op de internationale markt golden, waarop tal van andere factoren mede van invloed waren.
Hoe ishet gesteld met het verband tussen het klimaat en de prijzenindenoglangereseculaireperioden?Verschillende auteurs, o.a.
Huntington, Utterström, Flohn en Richter hebben de laat-middeleeuwse depressie (1300-1450 of 1500) en de zeventiende eeuwse
depressie (ca. 1620 of 1650-1720 of 1750) toegeschreven aan een
slechterwordenvanhetklimaat. Menwijstdan opeenaantal koude
winters, de uitbreiding van de gletschers, de slechter wordende
toestanden op Groenland en IJsland, de zonnevlekken, het verdwijnen van de wijnbouw in Engeland, etc. Naar mijn mening ligt
de moeilijkheid niet op het terrein van de natuur, die wellicht in de
genoemde perioden wat meer neerslag heeft gegeven, maar veel
meeropeconomisch terrein.Want watisergeschied? Hetisbekend,
dat erindelate middeleeuwen enindezeventiende eeuw een teruggang in het areaal bouwland plaats vond: Wüstungen, lost villages,
omzettingen van bouwland in grasland. Bij de oogstopbrengsten is,
gedeeltelijk in dezelfde periode, eendalingvande opbrengstfactoren
geconstateerd. Inkrimpingvan het areaal enerzijds endalingvan de
opbrengstenperoppervlakte-eenheid anderzijds kunnen niet anders
dan eenvrijaanzienlijke dalingvandetotalegraanproduktie hebben
teweeggebracht. Indien alle andere factoren gelijk waren gebleven,
zouden de graanprijzen in deze perioden een stijgende tendens
hebben moeten laten zien. In werkelijkheid is de tendens in de
meeste landen eerder dalend, een prijsdaling derhalve bij verminderd aanbod. Dit betekent, dat er ook aan de vraagzijde een verandering moet zijn opgetreden. Bekend is, dat de bevolking in de
latemiddeleeuwen enindezeventiende eeuwdoor depest en andere
epidemieën is getroffen. In sommige landen trad een ernstige vermindering van de bevolking op,in andere waser een stilstand in de
bevolkingsgroei.
Voor de verklaring van de daling van de opbrengstfactoren kan
men verschillende oorzaken aanvoeren, zoals wellicht de uitputting
van degrond in Engeland in de middeleeuwen, de gevolgen van de
Dertigjarige oorlog in Midden- en Oost-Europa, de verscherping
van de lijfeigenschap in dezelfde gebieden. In het algemeen zal de
daling een gevolg zijn van de geringe zorg, die de boeren aan de
graanbouw besteedden ten gevolge van de lage graanprijzen. Het
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was niet meer lonend het graanland voldoende bemesting te geven,
deze kon lucratiever worden aangewend voor de teelt van handelsgewassen, waarvan de prijs zich beter had gehouden. Zoals reedsis
gezegd, het klimaat had in beide perioden een sterk wisselend
karakter.
Slechts terloops kan hier worden vermeld, dat de oogsten, het
klimaat en de prijzen invloed hebben gehad op demografisch gebied. Er zijn o.a. van Franse, Engelse, Duitse en Zweedse zijde
verschillende studies op dit gebied verschenen, waarop hier niet
verder kan worden ingegaan.
Samenvattend kan men tot de volgende conclusie's komen. De
invloed van het klimaat op de voortgrenging van de voedingsmiddelen enhierdoor op deprijzen van dievoedingsmiddelen isvroeger
nimmer afwezig geweest, hoewel het moeilijk is vast te stellen, hoe
groot deze was. Deontwikkeling van degraangewassen geschiedt in
verschillende fasen onder telkens andere weersomstandigheden. De
opbrengsten staan in vrij sterke mate in negatieve correlatie metde
neerslaghoeveelheden, zij tonen regionaal grote verschillen. Bij de
vorming van de internationale marktprijs van de granen doen zich
naast de oogsthoeveelheden nog tal van andere factoren gelden.
Gezien develeenuiteenlopende factoren, dievan invloed zijn op de
plantengroei, het weer endeprijzen, waardoor een vrijwel oneindig
aantal combinaties mogelijk is, mag men geen onderling overeenkomstige periodiciteit van klimaatschommelingen en conjunctuur
verwachten.
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I. INLEIDING

In de historische demografie maakt men bij het onderzoek van
de bevolking inhet verleden zoveel mogelijk gebruik van schriftelijk
materiaal. Voor de contemporaine periode beschikt men over de
gegevens van de volkstellingen, welke in hoge mate betrouwbaar
geacht mogen worden. Hieraan gaat de z.g. pre-statistische tijd
vooraf waaruit wel allerlei schriftelijke bronnen bewaard zijn gebleven, zoals doop-, trouw- en begraafboeken, verpondingskohieren, lijsten van haardsteden, weerbare mannen, etc, maar die toch
veel minder exact zijn dan het statistische materiaal. Toch is het,
zij het met een zekere voorzichtigheid, mogelijk om inzicht te krijgen in de bevolkingsontwikkeling gedurende die periode. Door de
toepassing van nieuwe methoden en technieken ismen er de laatste
jaren in geslaagd verrassende resultaten te bereiken. Bovendien
wordt de zekerheid groter door onderzoekingen op uitgebreider
schaal en over uitgestrekte gebieden; de gegevens en resultaten
kunnen onderling aan elkaar worden getoetst. Toch moet men om
tot resultaten te komen soms overgaan tot gissingen, schattingen,
veronderstellingen. De onzekerheidsmarge wordt steeds groter als
het onderzoek tot een verder verleden wordt uitgestrekt.
Alle vaste grond onder de voeten dreigt verloren te gaan als de
tijd bereikt wordt, waaruit geen schriftelijke bronnen zijn bewaard gebleven, de periode, die men tot de prehistorie rekent1.
Het materiaal is nog veel gebrekkiger, men moet nog meer met
substitutie van gegevenswerken dan al bij deprestatistische periode
het geval is,opveronderstellingen enschattingen worden conclusies
gebaseerd.
Het verwijt klinkt van lichtvaardige veronderstellingen, die tot
zeer misleidende resultaten voeren2. Vermoedelijk is dit geluid
toch te somber, omdat het wetenschappelijk onderzoek gedurende
de laatste jaren op het terrein van de historische demografie in de
prehistorische tijd een belangrijke voortgang heeft gemaakt. Ondanks de vrijwel onvoorstelbare onzekerheden houden zich steeds
meer onderzoekers uit allerlei wetenschapsgebieden met de problematiek van de vroegste demografische geschiedenis bezig en
juist de samenwerking van zoveel verschillende zijden heeft tot
de samenwerking van zoveel verschillende zijden heeft tot meer
inzicht geleid. Het paleodemografisch onderzoek staat nog aan het
1

Hier wordt van de door velen aanvaarde stelling uitgegaan, dat de grens
tussen prehistorie en geschiedenis ligt bij het in gebruik komen van het schrift.
2
T. W. HOLLINGSWORTH, p.294 is in zijn boek aan het einde van het hoofdstuk over de niet-schriftelijke bronnen wel erg pessimistisch.
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begin, erzijn noggeen grootste resultaten bereikt, maar de methoden van onderzoek worden steeds beter.
Sedert enige jaren wordt de historische demografie van het
vóór-schriftelijke verleden met paleodemografie aangeduid. Deze
naam is tot nu toe alleen gebruikt voor het onderzoek van de
menselijke overblijfselen uit het verleden, de skeletten. Voor dit
speciale onderdeel vanhetonderzoek werden vroeger de volgende
namen en omschrijvingen gebezigd: Bevölkerungsbiologie3, biology of
earlier human populations*, anthropologische Bevolkerungsgeschichte5, Anthropobiologie6 en vital statistics1. Determ paleodemografie isdoorde
Hongaarse onderzoekers Acsâdi en Nemeskéri in 1957ingevoerd8
en daarna door verschillende andere onderzoekers overgenomen,
o.a. door Schott, Fügedi, Scheffrahn, Swedlund enJankuhn 9 . De
studievandeziektenuithetverleden, voor zover men ditkan doen
met behulp vandeskeletresten, heeft denaam van paleopathologie
gekregen10.
Door vrijwel alle onderzoekers wordt de paleodemografie beperkt tot de bestudering van de menselijke skeletten; soms wordt
het terrein iets ruimer gezien door hetonderzoek uitte breiden tot
de inscripties opde grafstenen. Danheeft men evenwel de prehistorie verlaten; de grafschriften komen vooral voor in bepaalde
delen vanhet vroegere Romeinse rijk. In de hierna volgende uiteenzetting zullen de grafschriften slechts terloops worden behandeld, maar de paleodemografie zalin een andere zin ruimer worden opgevat doordat het onderzoek zal worden uitgebreid totde
overblijfselen van menselijke aktiviteiten in de prehistorie voor
zover deze van demografische betekenis zijn. Hiertoe behoren de
resten vanbewoning, zoals degrondsporen vanhuizen, gehuchten,
dorpen en steden, voorts de uitoefening van de landbouw, welke
blijkt uit de oppervlakte van de oude cultuurgrond, de omvang
van de veestapel. Zijdelings wordt het terrein van de menselijke
voeding geraakt, waarop in dit verband echter hier niet diep zal
worden ingegaan. Totdepaleodemografie in ruimere zinwordt in
het navolgende hetpre-en protohistorische deel van de nederzettingsgeschiedenis (Siedlungsgeschichte) gerekend.
8

I. SCHWIDETZKY, p.217.
*D . BROTHWELL (1963), p.325.
6
8

H. BACH, p. 56.
H. ULLRICH, p. 70.

' M. S. GOLDSTEIN (1953), p . 3 ; C. WELLS, p.176;J. C. RUSSELL (1965), p . 8 5 .
8

G. ACSÂDI und J. NEMESKÉRI, p. 133.

9

L. SCHOTT, p .132; E. FÜGEDI, p.1301; W. SCHEFFRAHN, p. 34; A. C. S W E D LUND et G. J. ARMELAGOS, p. 1287; H. JANKUHN (1969), p. 46.
10
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G. GASPÂRDY, p . l ; M. S. GOLDSTEIN (1963), p . 3 9 1 .

De skeletten verschaffen ons gegevens over het bevolkingsaantal,
de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen met berekening van de masculiniteitsindex, waarbij het aantal vrouwen op
honderd wordt gesteld, de leeftijd bij overlijden, de gemiddelde
leeftijd en de leeftijdsverwachting bij de geboorte of op een later
tijdstip.
Het aantal woningen, het areaal van het bouwland, de omvang
van de veestapel, de afvalshopen geven ons alleen inzicht in het
bevolkingsaantal, het aantal personen behorend tot één huishouden, het aantal inwoners van een dorp of gehucht, het bevolkingsaantal van een streek of een groter gebied en eventueel de bevolkingsdichtheid.
Achtereenvolgens zullen deze aspecten van de paleodemografie
worden behandeld, waarbij aandacht zal worden geschonken aan
de resultaten en de methoden van onderzoek. Een aantal van de
verzamelde gegevens isin tabelvorm verwerkt, waarbij echter allerminst naar volledigheid is gestreefd. Een gedeelte van de oudere
literatuur van vóór 1940 is buiten beschouwing gelaten, omdat de
daarin opgenomen gegevensniet meer voldoen aan de eisenvan het
huidige wetenschappelijke onderzoek.
II. D E MENSELIJKE OVERBLIJFSELEN

1. Het bevolkingsaantal
In de grafvelden treft men een aantal skeletten van begravenen aan of er worden gecremeerde resten gevonden. Zolang de
skeletdelen nog niet helemaal zijn vergaan, kan men op grond van
het aantal schedelsofvan de beenderfragmenten, die de mens enkel
of dubbel bezit, het aantal individuen bepalen. Ook bij verbranding blijven er nog herkenbare delen van beenderen en tanden en
van de schedel over. Na de verbranding worden deze verbrijzeld;
indien de skeletresten door de verbrijzeling niet tot te fijne delen
zijn gereduceerd, blijft het mogelijk omnog allerlei kenmerken vast
te stellen:ook bij de gecremeerde resten kan men gegevens verkrijgen over het aantal individuen, de leeftijd en het geslacht11.
Indien men het bevolkingsaantal van de nederzetting, waartoe
het grafveld heeft behoord, op een gegeven tijdstip wil bepalen,
dient men, behalve het aantal overledenen, ook het aantaljaren te
kennen, dat het grafveld in gebruik is geweest. Op grond van deze
gegevens maken sommige onderzoekers een schatting van het aantal inwoners van het dorp ofhet gehucht. Nauwkeuriger wordt het
11

N. G. GEJVALL (1963), p.380-383.
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resultaat, als het mogelijk is de ouderdom van de overledenen vast
te stellen. Hierdoor wordt een inzicht verkregen in het aantal
personen in de verschillende leeftijdsgroepen. Men is dan in staat
de gemiddelde leeftijd bij overlijden te berekenen, soms gedifferentieerd naar mannen en vrouwen.
Door de Hongaarse onderzoeker Acsâdi is een formule opgesteld ter berekening van het bevolkingsaantal:
P = K -\

De
-. Hierin geeft P het bevolkingsaantal aan,

K is een permanente factor, D is het aantal overledenen, e0is de
gemiddelde leeftijd bij overlijden, ofbeter nog,indien deze bepaald
kan worden, de gemiddelde leeftijdsverwachting bij de geboorte, t
is de tijdsduur van het gebruik van het grafveld. De permanente
factor K, die door Acsâdi niet nader wordt verklaard, bedraagt
ongeveer 10%vanDe0/t.12Acsâdigebruiktinzijnberekeningensoms
de factor K, soms niet, andere onderzoekers verwaarlozen deze
factor.
Daar ten gevolge van de geringe zekerheid betreffende het aantal overleden zuigelingen en kinderen de gemiddelde leeftijdsverwachting bij de geboorte niet gemakkelijk berekend kan worden,
stelt men vaak hiervoor in deplaats de gemiddelde leeftijd bij overlijden. In het algemeen zal de gemiddelde leeftijd bij overlijden
hoger zijn dan degemiddelde leeftijdsverwachting bij degeboorte omdat de groep van dejonggeborenen, die overleden zijn, niet is
meegerekend - anderzijds zal het aantal overledenen, waarvan de
leeftijd bij overlijden bekend iskleiner zijn dan het aantal waarvan
de gemiddelde leeftijdsverwachting bij de geboorte bekend is,
waarin immers ook zuigelingen en kinderen zijn begrepen. Anders
gezegd, bij degemiddelde leeftijd bij overlijden stijgt e0, maar daalt
D; omgekeerd bij degemiddelde leeftijdsverwachting bij de geboorte daalt e„,doch stijgt D. Het totale produkt van D e0 zal in beide
berekeningen ongeveergelijk zijn.
Theoretisch lijkt het vrij gemakkelijk om het bevolkingsaantal
ongeveer te berekenen, in de praktijk zijn er vele moeilijkheden te
overwinnen. Op een viertal zal nader worden ingegaan:
a. Het grafveld moet de gehele bevolking omvatten. Meestal
ontbreken echter de skeletten van de zuigelingen en de kinderen
of ten dele. Door de grondgesteldheid en ten gevolge van de klimaatsomstandigheden vergaan in vele streken de skeletten van
zuigelingen enjonge kinderen sneller dan die van oudere personen.
Hierdoor alleen al zijn de zuigelingen en jonge kinderen in de
12
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G. ACSÂDI und J. NEMESKÉRI, p. 142-143.

leeftijdspyramide ondervertegenwoordigd. Vaak zijn de jonge
kinderen ook elders begraven, niet ophetgrafveld, doch inof nabij
de woning, ofverspreid inhet veld. Dewaardering voor het overleden kind was zeer verschillend:insommige culturen namen deze
kinderen eenbijzondere plaats in,daar zedichter bij degoden zouden staan, in andere culturen werd heel weinig waarde aanhet
overleden kind gehecht, datsomsdoor deouders ofverwanten zelfs
om hetleven wasgebracht 13 .
b. Het grafveld kan een aantal bijzettingen bevatten van reeds
eerder overleden en voortijds elders begraven personen. Ditwas
het geval ophet kerkhof van Thjodhild in Groenland. Gedurende
de heidense tijd werden de overledenen bij de woning ter aarde
besteld;nadekerstening endebouw vandekerk werden deoverledenen op het kerkhof bij de kerk begraven. Men bracht toen
eveneens deelders begravenen naar hetkerkhof over14.
c. Hetis mogelijk, dat de bevolking vande plaats, waartoe het
grafveld behoort, geen doorsnee isvan de normale maatschappij.
Acsâdi spreektinditverband vaneennatuurlijk eneen mechanisch
karakter vande bevolking15. Indien mente maken heeft methet
grafveld van een nederzetting, die gedurende een bepaald tijdsverloop permanent bewoond isgeweest, kunnen deskeletresteneen
inzicht verschaffen inhetverloop endeleeftijdsopbouw vande betrokken bevolking. Anders ishet alsmente maken heeft meteen
grafveld van een koopmansstad als Haithabu met een tamelijk
groot mannenoverschot; hetzelfde geldt voor de grafvelden van
vestingen of van kloosters. Op het Groenlandse kerkhof waseen
groep vantwaalf volwassen mannen enéénjongen van 12-14 jaar
herbegraven. Vermoedelijk was dit een scheepsbemanning, die
omgekomen was bij een schipbreuk16. In Egypte en in Paracas
(Peru) werden alleen de aanzienlijke personen gemummificeerd.
Demummie's kanmen derhalve niet gebruiken voor een onderzoek
naar de totale bevolking. In Egypte enin Ur werden bijhet overlijden van devorst vele personen gedood, zo zijn tesamen metde
farao Zervandeeerste dynastie 595volwassenen begraven17.
d. Indien het grafveld gedurende een zeer lange periode werd
gebruikt, ishetmoeilijk ofgeheelonmogelijk omdetotale bevolking
te schatten, deformule vanAcsâdi kanalstzeer groot isenD klein
is, niet worden toegepast. In Columnata (Algerije) zijn uit een
periode van 1200 à 1400jaar deresten van 116 individuen gevon18
14
16

A. HÄUSLER, p.8, 10-11, 14-17; K . J . KROGH, p.39.
K. J . KROGH, p.30, 36-37.
G. ACSÂDI und J. NEMESKÉRI, p . 136.

" K . J . KROGH, p. 36-37.
17

V. G. CHILDE, p .2; G. H. S. BUSHNELL, p. 64.
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den 18 . In deTehuacan valleiin Mexico heeft menopverschillende
plaatsen 70skeletten gevonden, daterend uitdetijd vanvóór 6500
voor Chr.tot 1450na Chr.19. In deze beide gevallen ontbreekt het
totale aantal begravenen enhierover moet menbeschikken voorde
toepassing vanAcsâdi's formule.
Men kanmet betrekking tot eenzestal grafvelden berekeningen
of schattingen van het totale bevolkingsaantal maken. Waterbolk
komt voor het grafveld in Wapse (Drenthe) uit de late bronstijd
(c. 900-c. 400v. Chr.), dat 500jaar ingebruik isgeweest met 250
bijzettingen, bij een veronderstelde gemiddelde leeftijd van 30
jaar, tot een nederzetting van 15personen of drie gezinnen20. Nu
stemt dit resultaat overeen methet onderzoek van nederzettingen
uit deijzertijd in Fochtelo en Zeyen enin Noordwest-Duitsland21.
De gemiddelde leeftijd is eengissing en niet op grond van skeletonderzoek bepaald. In debronstijd varieert degemiddelde leeftijd,
zoals hierna zal blijken, tussen 20 en 30jaar. Bijeen gemiddelde
leeftijd van 25jaar daalt het bevolkingsaantal tot 14 en bij een
leeftijd van 20jaar tot 11. Volgens Acsâdi zoubij een gemiddelde
leeftijd van 30jaar de bevolking van de nederzetting 16-17personen hebben moeten bedragen.
In Grossbrembach (Thüringen) iseengrafveld onderzocht door
Ullrich, dat eveneens uit de bronstijd dateert. Hier waren 108
personen begraven opeengrafveld dat20à 30jaar ingebruik was.
Op grond vanhet skeletonderzoek isgebleken, datde gemiddelde
leeftijd bijoverlijden 20,8jaar bedroeg. Ditiseenlage gemiddelde
leeftijd, vijf tot zevenjaren minder danbijdebandkeramici uithet
neolithicum. De kindersterfte was in Grossbrembach zeer hoog,
36,1%. Ullrich schat de totale bevolking op 110-120 personen22.
Met toepassing vandeformule vanAcsâdi komt mentoteenlager
bevolkingsaantal: 75-112, gemiddeld 90personen.
Uit eenveel later tijd dateert hetAlamannische grafveld te Bülach in Zwitserland. Uitdeperiode vanongeveer 550totongeveer
750 na Chr. zijn 300 skeletten opgegraven; vermoedelijk moeten
deze nog met 30 vermeerderd worden, die nog niet opgegraven
konden worden. Volgens een schatting zou de nederzetting in de
tweede helft vandezesde eeuw uit6à8gezinnen hebben bestaan,
welke zouzijn uitgegroeid tot60à 80gezinnen, vermoedelijk 300400 personen23. Gezien het gevonden aantal skeletten lijkt deze
18
18

J . N. BIRABEN, p.487-188.
J . E. ANDERSON, p.91-113.

20

H. Tj. WATERBOLK (1957),p.64-65; id. (1959), p.32.

21

M. MÜLLER-WILLE (1963), p.31.

22

H. ULLRICH, p. 70, 73.
J. WERNER, p.5, 71.

23
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spectaculaire vermeerdering twijfelachtig, te meer daar slechts 96
van de 300 skeletten met enige zekerheid gedateerd konden worden 24 .
Het Hongaarse grafveld van Halimba-Cseres, Kom. Veszprém,
onderzocht door Acsâdi enNemeskéri, leverde uit deperiode9001120 932 skeletten. Daar het mogelijk washet aantal begravenen
over kortere perioden van40tot 60 jaar vast testellen entevensde
gemiddelde leeftijdsverwachting bij de geboorte kon worden bepaald, kanhetgemiddelde bevolkingsaantal worden berekend.Opgemerkt moge worden, dat Acsâdi zijn formule alleen heeft toegepast bij de berekening van het gemiddelde bevolkingsaantal over
de gehele periode, niet over dekortere tijdperken. Waarom ditniet
isgeschied, wordt niet door hemvermeld.
Met behulpvangegevens uit verschillende tabellen van Acsâdi
kan mendevolgende tabel 1samenstellen.
T A B E L 1. Bevolkingsaantal v a n H a l i r ba-Cseres, 900-1120.

Periode

900- 960
960-1010
1010-1050
1050-1100
1100-1120
900-1120

Bevolkingsaantal

Aantal
begravenen

Gem. leeftijds verwachting
bij geboorte

volgens
Acsâdi
tabel 4

volgens formule zonder
factor K

volgens formule met
factor
K = 10%

154
182
226
300
70
932

32,6
29,6
30,6
30,9
25,8
30,6

83,8
108,9
160,7
193,2
239,5
142,4

83,7
107,7
172,9
185,4
90,3
129,6

92,1
118,5
190,2
203,9
99,3
142,6

De grootste afwijking treedt op in de periode 1100-1120, waar
Acsâdi voor deberekening vanhet bevolkingsaantal niet zijn eigen
formule heeft gebruikt, maar door extrapolatie op grond van de
groei in het voorafgaande tijdperk tot 240inwoners is gekomen25.
Hij levert geen bewijzen, datdegroeivanvóór 1100zich ookdaarna zou hebben voortgezet. De daling van de gemiddelde leeftijdsverwachting wijst veeleer in de richting van een bevolkingsteruggang danindievaneenaanmerkelijke stijging.
In het grafveld van Reckahn (Brandenburg) zijn uit de periode
1150-1350 270 skeletten opgegraven. De gemiddelde leeftijds" J . WERNER, p.67-69.
86

G. ACSÂDI u n d J . NEMESKÉRI, p.143 tabel 4, p.137, p.141 tabel 3. D e berekeningen in d e twee laatste kolommen m e t gebruikmaking van de formule v a n
Acsâdi zijn v a n schrijver dezes.
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verwachting bij de geboorte bedroeg 29,7 jaar voor mannen en
25,0 jaar voor vrouwen. Er zijn betrekkelijk weinig skelettenvan
kinderen gevonden. Door toepassing van de formule van Acsâdi
komt Schott tot een gemiddeld bevolkingsaantal van 40,2 personen26.
Gejvall heeft inhetgrafveld bijdekerk vanWesterhus inJämtland (Zweden) skeletten ofskeletdelen van364individuen gevonden. Deperiode vanhetgebruik vanhetgrafveld ismoeilijk exact
tebepalen. Debegindatum moetkortna 1111 vallen,toendekerstening van Jämtland plaats greep; muntvondsten wijzen er op,dat
het grafveld totongeveer 1360ingebruik was. Degemiddeldeleeftijdsverwachting iszeer laag: 17,7jaar, ofindien men later op het
kerkhof begraven kinderen niet mederekent, 19,5jaar. Gejvall
berekent het bevolkingsaantal met behulp van een hypothetisch
sterftecijfer van40of50°/°°perjaar. Detotale bevolking zou dan
resp. 30-45 of 24-36 personen hebben bedragen27. Volgens de
formule vanAcsâdi komt mentot 26-28 of met 10% vermeerderingtot 29-31 personen.
Indien menbovenstaande gegevens samenvat, komt mentotde
volgendetabel:
TABEL 2. Bevolkingsaantal

Plaats

Grossbrembach
Wapse
Biilach
Bülach
HalimbaCseres
Reckahn
Westerhus

Land

Periode

Duitsland
Nederland
Zwitserland
Zwitserland

bronstijd
900-400 v.C.
550 naC.
750 naC.

Hongarije
Duitsland
Zweden

900-1120
1150-1350
1111-1360

Bevolkings
aantal volgens
auteur

110-120
15
30-40*
300-M)0**
142
40
24-36 (30-45)

Bevolkingsaantalmet
formulevan
Acsâdi
75-112
16-17
} 45-54
142
40
29-31

Indien aan het begraven op eengrafveld een einde komt, kan
dit eropwijzen, datdenederzetting heeft opgehouden te bestaan.
In Reckahn (Brandenburg) en in Westerhus (Zweden) wordt na
1350 of 1360 niet meer begraven. Menkanhier eenverband vermoeden met de Zwarte Dood. Dit is echter niet bewijsbaar op
grond vanhetskelettenmateriaal, omdat depest geen verandering
* 6-8 gezinnen
** 60-80 gezinnen
26

L. SCHOTT, p. 142.

" N.G. GEJVALL (1960), p.38-39,43.
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in het beenweefsel teweeg brengt. Over de begraven schipbreukelingen in Groenland is hiervoor reeds gesproken. In Westerhus
vertoont een aantal volwassen mannen fatale wonden, misschien
behoren zij tot de gesneuvelden in de slag op de bevroren Storsjö
inll78 2 8 .
In Groenland houden de grafvelden van de Noormannen in de
vijftiende eeuw op. Volgens vroegere theorieën zouden de Noormannen in Groenland zijn uitgestorven tengevolge van degeneratie,
slechte (onjuiste) voeding en chronische ziekten. Deze theorieën berustten op skelettenmateriaal, dat echter van geringe hoeveelheid
was en bovendien van slechte kwaliteit doordat het sterk was vergaan. Thans is dit materiaal opnieuw onderzocht en voorts zijn er
meer skeletten uit de laatste periode van de Noormannen op
Groenland gevonden. Hierbij bleken er geen verschillen te bestaan
met de skeletten van Thjodhild's kerkhof uit de elfde eeuw. De
degeneratie-theorie is daardoor onhoudbaar geworden29.
De grafvelden houden in Angeln in de vijfde en het beginvan de
zesde eeuw op. Dit einde van de grafvelden is terecht in verband
gebracht met de overtocht van de Angelen en Saksen naar Engeland;ook het verdere archeologische materiaal bevestigt dit 30 .
De skeletten geven enige inlichtingen over de algehele gezondheidstoestand van de bevolking. Reumatische vergroeiingen wijzen
op slechte huisvesting en te weinig kleding. Bij een bevolking in
Hongarije ongeveer 2000 v.Chr. kwamen algemeen veranderingen
in het schedelgebeente voor, het gevolg van een onvoldoende, niet
volwaardige eiwitvoeding, een algemeen verschijnsel bij natuurvolken. Een zeer verbreide ziekte was de kwashiorkor. Verder leed
deze bevolking onder gebrek aan calcium, fosfor en vitamine D 31 .
Reumatiek, ontstekingen en vergroeiingen van de rugwervels waren veelvoorkomende kwalen:in Groenland, Zweden en Mexico32.
Menvindt bij dekinderenin depre-enprotohistorische tijd minder
rachitis dan in later eeuwen, wat aan de lange tijd van borstvoeding moet worden toegeschreven. Te geringe beenvorming wijst
op voedingsgebreken33.
Van bijzondere betekenis voor de kennis van ziekten en voedselschaarste, waaronder kinderen hebben geleden, zijn de lijnen van
28

Id., p. 129.
*K.J. KROGH, p.51; over andere mogelijke verklaringen van het uitsterven van de Noormannen in Groenland, ib., p.l 19-122.
80
H. JANKUHN (1961), p.159.
81
G. GÀspÂRDY,p.3, 11-12.
82
I. ScHwnjETZKY, p.221 in het algemeen; K . J . KROGH, p.43 Groenland;
N. G. GEJVALL (1960),p.91-93 Zweden; IGN. MARQUINA, p.19Mexico.
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Harris. Op het scheenbeen kunnen met gebruikmaking van roentgenstralen horizontale lijnen worden aangetoond, welke ontstaan
telkens wanneer de groei tijdens de jeugdjaren tot stilstand komt.
De stilstand van de beengroei kan veroorzaakt worden door ziekte,
maar ook door gebrek aan voedsel34. Bij het onderzoek van de
Harrislijnen op de skeletten van de grafvelden van twee dichtbij
elkaar gelegen plaatsen in Engeland uit de Saksische tijd bleken
er grote verschillen te bestaan. De kinderen van het ene dorp, dat
in een moeras gelegen was,hadden veel meer onder ziekte en voedselgebrek geleden dan die van de andere plaats, welke op een helling gelegen was in de nabijheid van vruchtbare gronden. Voorts
bleek, dat de Harris lijnen in de leeftijd van twee tot zesjaar veel
meer bij meisjes dan bij jongens voorkomen; tussen zeven en elf
jaar is het bij beide geslachten ongeveer gelijk. Van twaalf tot
zestienjaar treden de Harris lijnen meer bij dejongens dan bij de
meisjes op. Men meent het verschil tussen meisjes en jongens op
zeer jeugdige leeftijd te moeten toeschrijven aan de betere verzorging, die de jongens kregen. De verwaarlozing van de meisjes
in de vroegejeugdjaren zou mede de oorzaak zijn van de op latere
leeftijd veelvuldig bij vrouwen optredende tandcaries. Wells gaat
zelfs zover, dat hij aan deze verwaarlozing ook de grote sterfte van
vrouwen tussen 15en 25jaar wijt35.
Veelvuldig komen bij schedels uit de neolithische tijd in Frankrijk, Peru en Bolivia trepanaties voor, operatieve verwijdering
van stukken schedelbeen. Ook elders en in andere perioden werden dergelijke schedeloperatie's verricht en vaak met goed gevolg.
Het is onbekend, waarom de getrepaneerde schedels in sommige
streken in zogrote getale worden gevonden. Men heeft gedacht aan
magische en rituele handelingen, maar hiertegen spreekt, dat sommige schedels duidelijk hoofdwonden vertonen. Men heeft daarom
wel eenverband gezocht tussen trepanaties enhet ingebruik komen
van slingers en knotsen als wapentuig. Voorts zijn er aanwijzingen,
dat sommige van de geopereerden aan sinusitis leden. Sinusitis was
een veel voorkomende kwaal, ten gevolge van de slechte behuizing
en de walmende en rokende open haardvuren met onvoldoende
rookafvoer. Verder zouden de trepanaties verricht kunnen zijn om
hoofdpijn te verlichten ofin gevallen van epilepsie en krankzinnigheid36. De operatie werd verricht bij individuen tussen 20 en 60
34

G. WELLS, p.155-160; D. and P. BROTHWELL (1969), p.185.

36

C. WELLS, p.159-160.
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G. H. S. BUSHNELL, p.64; C. WELLS, p.141-148, 80-81; 74-75; Ch.
GOURY, p.130-134; voor Nederland J. A. BRONGERS (1965-66), p.221-226; id.,
(1969), p.41—46; H. ULLRICH, p.73: 3 trepanaties in de bronstijd, waarvan
2 met genezing op een grafveld met 108 individuen.
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jaar, drie kwart van hen behoorde tot het mannelijk geslacht. In
Monte Alban (Mexico) was 16% van alle gevonden schedels getrepeneerd, in Paracas (Peru) was het percentage nog veel hoger.
Van de 400 door Tello bestudeerde getrepaneerde schedels vertoonden 250een zone van aangroei van het schedelbeen bij de rand
van de opening. Hier uit kan geconcludeerd worden, dat deze personen de ingreep nog vrij lang hebben overleefd. De operatie werd
soms herhaald, bij een schedel in Cuzco (Peru) is dit zevenmaal
geschied en steeds met goed gevolg.37
2. De verhouding tussendeaantallenvanbeide geslachten(sex-ratio)

Op grond van deoverblijfselen kan men het geslachtvan de overledene vaststellen, hoewel hieraan nog velerlei moeilijkheden verbonden zijn, vooral indien de skeletdelen uit een zeer oude tijd
stammen. Het oordeel van de onderzoekers kan dan zeer uiteenlopen, zoals blijkt bij de zeven Neanderthalmensen, waarvan skeletdelen bewaard zijn gebleven38.
TABEL 3. Het geslacht van zeven Neanderthalers volgens verschillende onderzoekers
Neanderthalers
I VII

Volgens onderzoekers
mannelijk of
verm. mannelijk

vrouwelijk of
verm. vrouwelijk

8
8
2
4
2
3
3

1
2
2
6
8
3

I
II
III
IV
V
VI
VII

onzeker

1

2

~

In Egypte werden foetussen gevonden in bekkens, die volgens
de onderzoekers uitgesproken mannelijk waren; ook in Mexico
heeft men vrouwenskeletten aangetroffen met beenderen, die mannelijk leken. Het karakter van de beenderen hangt o.a. af van het
werk, dat verricht is, hetgeen van invloed is geweest op de spierhechtingen aan opperarmbeen en dijbeen. Bij sommige volken
" C H . COURY, p.132-134.
38

S. GENOVÉS (1963), p.346.
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deden devrouwen veel zwaarder werk danthans. Ditwasevenwel
niet hetgeval bijdebandkeramici39.
De drie belangrijkste verschilpunten tussen mannen en vrouwen
zijn het bekken, deschedel ende lange beenderen (armen en benen). Ten aanzien vanhet bekken zijn eracht kenmerkende verschillen; bijdeschedel zijn belangrijk de inhoud, dewenkbrauwranden, de achterhoofd- en neklijnen en de bovenrand van de gehoorgang. Bijdelange beenderen dient men telettenopdekopvan
het dijbeen endebreedte vanhetopperarmbeen. Minder zekerheid
geven heiligbeen enborstbeen. Schouderbladen boven bepaaldeafmetingen engewicht worden als mannelijk aangemerkt; beneden
bepaalde afmetingen engewicht als vrouwelijk40.
Harsanyi en Nemeskéri hebben eenlijst van30geslachtskenmerken opgesteld, gaande van hypervrouwelijke tothypermannelijk, wisselend van- 2tot+ 2 .Indien mendesomvandedertig
kenmerken optelt, blijken vele skeletten te liggen tussen -1en+1,
vaak dichtbij 0 (allophyses). Soms is deschedel vrouwelijk, terwijl
de overige skeletdelen mannelijk zijn. Ongeveer 20% vande skeletten vanvolwassenen zijn moeilijk te onderscheiden41.
Gejvall stelde het geslacht vandeskeletten van Westerhus vast
op grond vandedikte van deschedelwand, hetopperarmbeen, de
kopvanhetdijbeen, hetspaakbeen enhetbekken42.
Bij kinderen kanmenhetgeslacht niet vaststellen. De leeftijden,
waarop degeslachtsverschillen indeskeletdelen aantoonbaar worden, lopen volgens de verschillende onderzoekers nogal uiteen:
Hooton bijdePecos Pueblo Indianen (Ver. St.)boven de 10jaar 43 ,
Gejvall in Westerhus (Zweden) boven 14jaar 44 , Acsâdi enNemeskéri inHalimba-Cseres (Hongarije) boven 15jaar 45 en Goldstein
bij deTexas Indianen (Ver.St.) boven 18 jaar. 46
Op Scandinavische begraafplaatsen wordt de geslachtsbepaling
soms vergemakkelijkt doordat mannen en vrouwen gescheiden
worden begraven. Zowel inWesterhus alsop Groenland liggende
mannen tenzuiden van dekerk endevrouwen tennoorden;in
Groenland liggen dekinderen ten oosten vande kerk47.
Sommige onderzoekers bepalen het geslacht vande begravenen
39

A. HÄUSLER, p . 2 3 .

40

S. GENOVES (1963), p . 3 4 5 - 3 5 0 .

"A.HÄUSLER,

p.21-23;

N . G. GEJVALL

(1960),

p.27;

N . G. G E J V A L L

(1963), p . 3 8 4 - 3 8 5 .
42
N .G . GEJVALL (1960), p . 2 7 ;N .G. GEJVALL (1963), p . 3 8 6 - 3 8 7 .
43

S. G E N O V É S ( 1 9 6 3 ) , P . 3 4 4 .

44

N . G . GEJVALL (1960), p . 3 6 .

46

G . ACSÂDI u n d J . NEMESKÉRI, p . 1 4 4 .

46

M . S. GOLDSTEIN (1953), p . 6 .

47

N . G . G E J V A L L (1960), p .4 4 ; K . J . K R O G H , p . 30.
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op grond vandebijgaven; ditiso.a.geschied door Werner, Guyan
en Wyss48. Häusler wijst erop,datmen aandebijgaven niet teveel
waarde maghechten:sieraden vindt menzowel in mannen- als in
vrouwengraven, wapens zijn meestal kenmerkend voor mannengraven, maar men kanzeook aantreffen in vrouwengraven49.
De volgende tabel (Tabel 4)geeft een overzicht vande aantallen
mannen en vrouwen, diein verschillende grafvelden ofin grotere
gebieden zijn gevonden. Tevens isdemasculiniteitsindex berekend,
namelijk deverhouding vanhet aantal mannen per 100 vrouwen.
T A B E L 4. Aantallen v a n m a n n e n en vrouwen, masculiniteitsindex (vrouwen =
100). 6 °
Plaats

Land

Tehuacan

Mexico

Lenzburg
Grossbrembach
Hallstatt
Bülach
Beggingen-Löbern
Pecos Pueblo
Texas I n d i a n e n
Halimba-Cseres
Thjodhild's kerkhof
Michaelskerk, J e n a
Westerhus
Reckahn

Zwitserland
Duitsland
Oostenrijk
Zwitserland
Zwitserland
Ver. Staten
Ver. Staten
Hongarije
Groenland
Duitsland
Zweden
Duitsland

Periode

6500v . C . 1540 n a C.
2500 v.C.
bronstijd
1000-400v . C .
550-750 n . C .
7e eeuw
800-1700
850-1700
900-1120
1000-1100
1100-1400
1111-1360
1150-1350

Aantal
mannen

Aantal
vrouwen

Masculiniteitsindex

20
21
32
34
108
26
n.v.
270
309
53
75
74
93

17
10
27
10
71
29
n.v.
237
291
39
38
80
95

117,6
210,0
119,2
340,0
152,1
89,7
176,5
113,9
106,2
135,9
197,4
92,5
97,9

Uit deze tabel blijkt, daterin tien vande dertien grafvelden of
gebieden, waar skeletten zijn gevonden, eenmannenoverschot was;
somsgering, maar zeergrootinHallstatt, Lenzburg eninde Michaelskerk inJena. Dit mannenoverschot komt niet alleen in de zeer
vroege periode voor, maar ookin de middeleeuwen. Indien men
het totaal optelt, krijgt men 1115 mannen tegenover 944 vrouwen,
een masculiniteitsindex van 118,1. Het mannenoverschot is nog
veel groter in een lijst van 28 grafvelden, welke door Häusler is
48

J . W E R N E R , p . 5 ; W. U . GUYAN, p . 1 1 - 1 8 ; R. WYSS,

49

A. HÄUSLER, p . 2 1-22,24.

p.30.

60

J . E. ANDERSON, p .91-113 TEHUACAN, berekend o p grond v a n d e d a a r vermelde gegevens; W . SCHEFFRAHN, p . 3 5 L e n z b u r g ; H . U L L R I C H , p .70 Grossb r e m b a c h , berekend; A . HÄUSLER, p . 4 Hallstatt; J . W E R N E R , p . 5 Bülach;
W . U . GUYAN, p . l l , 13 Beggingen-Löbern; S. GENOVÉS (1963), p . 3 4 4 Pecos.
P u e b l o ; M . S. GOLDSTEIN (1953), p . 6 , 7 T e x a s ; G. ACSÀDI u n d J . NEMESKÉRI,

p . 138 Halimba-Cseres; K . J . K R O G H , p . 3 9 Thjodhild's kerkhof. Bij het a a n t a l
m a n n e n zijn d e 12 schipbreukelingen in h e t gemeenschappelijke graf niet m e e gerekend; H . BACH, p . 5 7 Michaelskerk, J e n a ; N . G. GEJVALL (1960), p . 3 6
Westerhus; L . SCHOTT, p .133 Reckahn.

147

opgesteld51. Slechts twee grafvelden uit Häusler's lijst komen ook
in bovenstaande tabel 4 voor, namelijk Grossbrembach en Hallstatt. Op de overige 26 voor Häusler vermelde grafvelden is de
verhouding 543mannen en 326vrouwen, masculiniteitsindex 166,6.
De in tabel 4genoemde aantallen mannen en vrouwen zijn soms
ontstaan uit optellingen over een groter tijdsverloop of over een
groter gebied.De verhoudingen binnen de kleinere eenheden kunnen sterker uiteenlopen dan de opgetelde aantallen doen vermoeden.
In de Tehuacan vallei (Mexico) waren de aantallen in de verschillendeperiodendevolgende:
TABEL 5. Aantallen mannen en vrouwen in de Tehuacan vallei, Mexico, vóór
6500 v. Chr.-1540 na Chr. 62
Fasen

Perioden

Aantal
mannen

Aantal
Aantal
vrouwen onbekend

Tot.
aant.

Ajuereado
El Riego
Coxcatlan
Abejas
Purron
Ajalpan
Santa Maria
Palo Blanco
Venta Salada

vóór 6500 v. Chr.
6500-5000 v. Chr.
5000-3500 v. Chr.
3500-2300 v. Chr.
2300-1500 v. Chr.
1500- 900 v. Chr.
900- 200 v. Chr.
200v.Chr.-700n.C.
700-1540 n.Chr.

5
6
3
3

2
1
2
9

5
5
5
10

1
7
2
4
12
12
10
22

Totaal

v.6500v.C.-1540n.C

20

17

33

70

1
1
1

3

-

1
3
1
3

-

Slechts door de laatste periode worden de verhoudingen ongeveer gelijk (20:17), zonder deze zou er een groot mannenoverschot
zijn geweest (17:8). Gezien de kleine aantallen heeft de berekening
van de masculiniteitsindex geen zin.
Grote regionale verschillen kan men eveneens bij de Indianen
in Texas constateren (tabel 6).
Minder groot zijn deverschillen in dekortere perioden in Halimba-Cseres, Hongarije (tabel 7).
De hoge masculiniteitsindex van Hallstatt (in tabel 4) kan verklaard worden uit het speciale karakter van deze plaats, waar reeds
in prehistorische tijd zoutmijnen werden geëxploiteerd. Op grond
van de bijgaven zou men zelfs een nog sterker mannelijk overwicht
61

A. HÄUSLER, p.7 tabel; daar door Häusler de dateringen van de grafvelden niet zijn vermeld, is dit materiaal niet in tabel 4 opgenomen.
62
J. E. ANDERSON, p.91-113; berekend op basis van de door Anderson gepubliceerde tabellen.
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TABEL 6. Aantallen mannen envrouwen en masculiniteitsindex van de Indianen
inTexas,850-1700 (boven 18j a a r ) . "
Gebieden

Noordenvan Texas
Noordoosten Texas
Centraal Texas
Westenvan Texas
Zuidenvan Texas

Aantallen boven
18 jaar
mannen

vrouwen

Masculiniteitsindex (vrouwen
= 100)

1250-1450
1300-1600
850-1450
900-1300
tot 1700

33
70
56
22
89

22
76
30
8
103

150,0
92,1
186,7
275,0
86,4

850-1700

270

237

113,9

Perioden

Totaal

TABEL 7. Masculiniteitsindex in Halimba-Cseres (Hongarije), 900-1120 (boven
15 jaar) 6 4
Perioden

Masculiniteitsindex
(boven 15 jaar)

900- 960
960-1010
1010-1050
1050-1100
1100-1120

121,8
91,1
112,4
119,2
97,2

900-1120

106,2

kunnen vermoeden. In 255 graven werden wapens gevonden, hetgeen op mannengraven zou kunnen wijzen, in 16graven spinwartels;dit zouden waarschijnlijk vrouwengraven zijn. In Hallstatt is
de situatie ongeveer dezelfde als in de handelsstad Haithabu, waar
men 40 mannenskeletten heeft kunnen vaststellen tegenover 28
vrouwenskeletten; overigens op een totaal van 2.000-5.000 begravenen.55
Verschillende onderzoekers hebben zichmethet probleemvan de
hoge masculiniteitsindex bezig gehouden. Het verschijnsel is des te
merkwaardiger, omdat het niet in overeenstemming is met wat
men bij de huidige primitieve gemeenschappen kan constateren,
waar eerder een vrouwenoverschot bestaat. De mannen sterven op
vrijjeugdige leeftijd opjacht ofin de oorlog.
Häusler somt een twaalftal mogelijk verklaringen op voor het
bestaan van een mannenoverschot56.
68

64

M. S. GOLDSTEIN (1953),p. 7.

G. ACSÀDI und J. NEMESKÉRI, p.144; hier aantal vrouwen per 1000 mannen boven 15jaar. In tabel 7 omgerekend tot aantal mannen per 100 vrouwen.
66

A. HÄUSLER, p . 2 - 3 , 19; H. JANKUHN (1956), p.7.

" Id., p.18-20.
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1. moord opkleine meisjes
2. mannenbonden ineenvreemde etnische omgeving
3. immigratievan mannen
4. krijgsgemeenschappen
5. kunstmatige opeenhopingvan mannen alspriestersofsoldaten
6. devrouwenzijn alsslavinnen verkocht
7. het zware werk werd door de vrouwen gedaan, die daardoor
voortijdig stierven
8. huwen optejeugdige leeftijd
9. geringewaarderingvoor vrouwen
10. handelssteden
11. gescheiden begraafplaatsen
12. mannelijke skeletten zouden beter bewaard blijven dan de
vrouwelijke.
Verschillende van de aangevoerde argumenten gelden slechts
voor speciale gemeenschappen en zij kunnen niet dienen voor een
verklaring van het verschijnsel in het algemeen. Bovendien zijn er
nog een aantal grafvelden, waar een licht vrouwenoverschot is.
Dit pleit bijv. tegen het argument, dat mannelijke skeletten beter
bewaard zouden blijven danvrouwelijke. Hierna bijde behandeling
van de ouderdom bij overlijden en de leeftijdsverwachting bij de
geboorte zal blijken, dat de vrouwen in vrijwel alle prehistorische
gemeenschappen opjeugdige leeftijd overlijden tijdens de zwangerschap of de geboorte van de kinderen. Als de vrouwen een leeftijd
van 40of45jaar hadden bereikt, hadden zij grotere kansen om een
hoge ouderdom te bereiken dan de mannen van gelijke leeftijd.
De moeilijkheid is, dat men het geslacht pas na het 15e tot 18e
levensjaar kan bepalen. Het is waarschijnlijk, dat dan reeds een
deel van dejonge vrouwen overleden zijn tijdens deeerste zwangerschap of bij de geboorte van het eerste kind.
3. De leeftijd
De bepaling van de leeftijd is moeilijk. Het onderzoek op dit
gebied is pas gedurende de laatste veertig jaar op gang gekomen.
Reeds eerder waren de Egyptische mummie's onderzocht (Pearson
in 1901) en men had de grafschriften uit de Romeinse tijd verzameld (MacDonell in 1913). Van het skelettenmateriaal werd voor
het eerst gebruik gemaakt door T.W. Todd (1920 en 1927) en E.A.
Hooton (1930).
Belangrijke kenmerken om de leeftijd te bepalen zijn de tanden,
vooral de melktanden en de overgang naar het vaste gebit bij kin150

deren en verder desamengroeiing vandeschedelnaden57. De tanden kunnen ookeenaanwijzing geven voor de leeftijd van oudere
individuen, maar detandcaries kanopzeer verschillende leeftijden
optreden. Bovendien ishet voorkomen van caries afhankelijk van
de voeding.
Andere leeftijdskenmerken worden geleverd door het schaambeen, het bekken, het dijbeen, het opperarmbeen en het sleutelbeen 58 . Bij kinderen kanmen deleeftijd ongeveer bepalen op grond
van de lengte vande beenderen van armen en benen ende totale
lichaamslengte als het skelet tenminste in zijn geheel bewaard is
gebleven. Genovés onderscheidt tien stadia in de ontwikkeling
van hetschaambeen59. Fügedi acht voor deleeftijdsbepaling vande
volwassenen de schedelnaden, het schaambeen, het dijbeen enhet
opperarmbeen het belangrijkste. Voor de verschillende leeftijdsgroepen zijn ernogweer onderlinge wisselingen in de importantie
vandezekenmerken60:
volwassenen 20-30 jaar: 1.schedelnaden, 2.schaambeen, 3. dijbeen,4. opperarmbeen.
rijpe volwassenen 30-54 jaar: 1.dijbeen, 2.schaambeen, 3.schedelnaden, 4. opperarmbeen.
grijsaards 55 jaar en ouder: 1.dijbeen, 2.opperarmbeen, 3.schedelnaden, 4. schaambeen.
Met uitzondering van de zuigelingen en de zeer jeugdige kinderen kan de leeftijdsbepaling niet op eenjaar exact geschieden;
meestal moet menerzichtoebepalen teconstateren, datde leeftijd
binnen vrij ruime leeftijdsgroepen valt. Bijverschillende onderzoekers bestaat bij de indeling naar leeftijdsgroepen een zeer grote
vaagheid. Vaak worden weinig concrete aanduidingen gebruikt
als kinderen,jeugdigen, volwassenen, senielen, zonder datdeauteur duidelijk aangeeft, wat hij hieronder verstaat. Met kinderen worden
soms individuen beneden 5of6jaar, soms beneden 12of 14jaar,
maar ook wel beneden 18jaar aangeduid. Deadolescentie looptbij
de ene onderzoeker van 15-19, bij de ander van 13-21 jaar; de
57

O . a . M . S. GOLDSTEIN (1953), p . 3 ; G. AGSÂDI u n d J . NEMESKÉRI, p . 137;

N. G. GEJVALL (1963), p . 3 8 4 ; S. GENOVÉS (1963), p . 3 5 6 ; K . J . K R O C H ,
p . 3 8 ; E . F Ü G E D I , p . 1301.
68
S c h a a m b e e n : G. ACSÀDI u n d J . NEMESKÉRI, p . 1 3 7 ; S. GENOVÉS (1963),
p . 3 5 6 ; E. FÜGEDI, p . 1301.

Bekken: N . G. GEJVALL (1963), p . 3 8 4 .
Dijbeen: S. GENOVÉS (1963), p . 3 5 6 ; E. FÜGEDI, p.1301.
O p p e r a r m b e e n : G. ACSÄDI u n d J . NEMESKÉRI, p . 1 3 7 ; S. GENOVÉS ( 1 9 6 3 ) , p . 356;
E . F Ü G E D I , p . 1301.

Sleutelbeen: S. GENOVÉS (1963), p . 3 6 0 - 3 6 1 .
69
S. GENOVÉS (1963), p . 3 6 1 - 3 6 2 .
60

E. F Ü G E D I , p . 1301.
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volwassenheid laat men meestal bij20of21jaar beginnen, maar
het einde staat allerminst vast, somsop30jaar, inandere gevallen
bij 40jaar. Devolwassenheid gaat dan over inderijpe volwassenheid dievan30tot 54,van35tot49ofvan 40tot 60kanduren.De
ouderdom laat menmet50, maar ookwelmet60 aanvangen.
Dergelijke grote verschillen in tijdsduur vandeverschillende leeftijdsgroepen bemoeilijkt deonderlinge vergelijking vandegegevens tenzeerste. Inonderstaande tabel 8isdeindeling naar leeftijdsgroepen bijeenzestal auteurs weergegeven.
TABEL 8. Termen gebruikt

ter aanduiding van de leeftijdsgroepen

doorzes

onderzoekers61.
Benaming
leeftijdsgroepen
1. Pasgeborenenen
zuigelingen
2. InfansI
3. InfansII
4. Juveniles
(adolescenten)
5. Adultus (adults)
6. Maturus
(mature adults)
7. Senilis
(senile)

Goldstein

Gejvall

Schott

Genovés

Scheffrahn

Fügedi

-

0- 3
4- 9

0- 7
7-14

-

tot 1jaar
1- 6
7-14

0-12

_

0- 6
6-13

-

10-19
20-34

14-20
20-40

15-19
20-34

13 (15)-20
21-40

13-21
21-39

20-30

35-54
boven
55

40-60
boven
60

35-49
50-64

41-60
boven
60

39-59
boven
59

30-54
boven
55

-

-

Men kan meteendergelijk indelingssysteem ,waarbij deonderlinge overeenstemming zogering is, weinig beginnen; nochtansis
in tabel 9geprobeerd deresultaten vanenige onderzoekingenbetreffende eenaantal grafvelden samen tevatten.
Een enigszins afwijkende indeling isgebruikt bij enkele Amerikaanseskelettenvondsten, zoals blijkt uittabel10.
Uit detabellen 9en10blijkt, datmetuitzondering van Schweizersbild, Westerhus enHalimba-Cseres dekindersterfte (InfansI)
overal beneden 20% ligt. Hetpercentage voor dejeugdjaren van
ong. 7totong. 20jaar ligt overal laag, behalve intwee neolithsche
grafvelden inZwitserland. Vergelijkt mendebeideperioden vande
volwassenheid, c.20-c. 40enc.40-c.60jaar, danblijkt, datinde
neolithische tijd enindemiddeleeuwen inWesterhus en Reckahn
de meeste sterfte voorkomt indeleeftijdsgroep van 20-40 jaar.
Een ongeveer gelijk ofeen groter deel vandevolwassenen wordt
ouder dan40jaar in Halimba-Cseres, inGroenland enbijde In" M . S. GOLDSTEIN (1953), p . 5 ; N . G. GEJVALL (1960), p . 3 5 ; L. SCHOTT,
p.134, 136, ditkanworden geconcludeerd uitde door h e mvermelde aantallen;
E. GENOVÉS (1963), p . 3 5 6 ; W. SCHEFFRAHM, p . 3 9 ;E . FÜGEDI, p.1301 (onvolledig).
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T A B E L 9 . P e r c e n t a g e s n a a r l e e f t i j d s g r o e p e n v a no v e r l e d e n e n o p a c h t g r a f v e l d e n " 2
Plaats

Lenzburg (Zw.)
La Barmaz (Zw.)
Chamblandes (Zw.)
Schweizersbild (Zw.)
Halimba-Cseres
(Hongarije)
Thjodhild's kerkhof (Groenland)
Westerhus (Zweden)
Reckahn (Duitsl.)

Aantal

Inf. I
0-6/7

Inf. II
6/713/14

Juven.
13/1519/21

Adult.
20/2130/40

Matur.
30/4149/60

Senil.
boven
50/60

76
38
27
22

17,1
18,4
14,8
68,2

21.1
23,7
3,7
9,1

11,8
5,3
14,8
0

43,4
26,3
48,2
18,2

6,6
26,3
14,8
4,5

0
0
3,7
0

900-1120

932

26,1

9,5

6,0

20,1

23,7

14,6

1000-1100
1111-1360
1150-1350

85
364
270

18,8
50,3
15,6

5,9
7,4
12,6

7,1
4,1
6,3

28,2
19,0
29,6

38,8
17,8
27,4

1,2
1,4
8,5

Periode

2500 v.C.
2500 v.C.
2500 v.C.
2500 v.C.

T A B E L 1 0 . P e r c e n t a g e s n a a r l e e f t i j d s g r o e p e n v a n o v e r l e d e n e n v a ne n i g e A m e r i kaanse skelettenvondsten63.
Plaats
Pecos Pueblo (V.S.)
Texas Ind. (V.S.)

Periode
800-1700
850-1700

Aantal

0-3

587
767

14,4
12,5

10-19
7,7
4,7

7,7
10,4
5-17

12,5
29,2
boven
17

7,6

12,1

72,7

0-1
Tehucan (Mexico)

v. 6500 v.C.
-1540 n.C.

66

7,6

20-34

35-54

boven
55

39,7
29,6

18,4
13,6

dianen indeVerenigde Staten. DeIndianen endeHongarenbereiken dehoogstepercentagesgrijsaards.InWesterhusen inGroenland bereikt vrijwel niemand een leeftijd van ouder dan resp.60 en
50jaar; in Westerhus hebben vijf personen deze leeftijd bereikt,
inGroenland één.
In de beschrijvingen van deonderzoekingen van de grafvelden
wordt herhaaldelijk geklaagd over de geringe aantallen vanskeletten van kinderen engrijsaards welke worden gevonden. Watde
grijsaards betreft zijn er twee verklaringen:ófze zijn erniet, om-.
dat vrijwel niemand zooudwerd, ófde techniek voor de ouderdomsdiagnose van individuen ophogere leeftijd heeft een nog onvoldoende exactheid bereikt64. Het ontbreken van de skeletten van
zuigelingen enkinderenkan een gevolgzijn van het sneller vergaan
62

W. SCHEFFRAHN, p.39 Lenzburg, La Barmaz, Chamblandes, Schweizersbild; G. ACSÂDI und J . NEMESKÉRI, p.138 Halimba-Cseres, schatting voor de
beide jongste leeftijdsgroepen; K . J . K R O G H , p.39, Thjodhild's kerkhof, in d e
eerste leeftijdsgroep zijn 15 zuigelingen, die kort na de geboorte zijn overleden
( 1 7 , 6 % ) ; N . G. GEJVALL (1960), p . 3 5 - 3 6 Westerhus; L. SCHOTT, p .133,
Reckahn, in de eerste leeftijdsgroep zijn 8 zuigelingen, die kort na de geboorte
zijn overleden (3,0%).
63
M . S. GOLDSTEIN (1953), p . 5 ; J . E . A N D E R S O N , p . 9 1 - 1 1 3 , berekend op
grond van de daar vermeld aantallen.
84
A. HÄUSLER, p.4, 2 4 - 2 5 .
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van de lijken. Er kunnen evenwel ook andere oorzaken zijn. Bij
vele volken werden de pasgeborenen en kleine kinderen niet opde
grafvelden begraven, maar bij ofin dewoning. Er isookde mogelijkheid van kinderverstoting. In Groenland werden de kinderen,
die niet aanvaard werden, tussen twee stenen gelegd meteen derde
steen erboven op;hetkind kreegeenstuk spekinde mond 65 .
Ongeveer een gelijk beeld van de leeftijdsverdeling alsin de tabellen 9en 10krijgt menuit eenlijst, diedoor Genovés is gepubliceerd, berustend op materiaal uit verspreide grafvondsten en grafschriften uit de Romeinse tijd.66 De betrouwbaarheid van de grafschriften zal hierna nog worden behandeld, maar reeds nu kaner
op gewezen worden, dat men deze niet te hoog mag aanslaan. Bij
Genovés gaat de leeftijdsgroep van de kinderen van 0-12 jaar,
Infans I en II samen. Het percentage overleden kinderen varieert
tussen 18en 32%,meer dan 32%vindt menbijde Neanderthalers
(40%) enbijdebevolking vanRome indeRomeinse tijd (38,1 % ) .
Zeer laag, beneden 18%,isdekindersterfte ophet Iberisch schiereiland en de provincie Africa in de Romeinse tijd (resp. 9,4 en
9,9%) en in Hallstatt in de bronstijd (6,9%). In Aulnay-auxPlanches in een grafveld uit de neolithische tijd ontbraken de kinderen zelfs geheel en al. De uitzonderlijke percentages uit deRomeinse tijd berusten opgrafschriften, waarvan de wetenschappelijke
waarde twijfelachtig is. Hallstatt had een uitzonderlijke leeftijdsstructuur doorde mijnbouw.
Betrekkelijk laag zijn depercentages vanoverleden adolescenten.
Bij de volwassenen zijn de percentages van de groep van 21-40
jaar zeer hoog, 30-64%. Het percentage personen, dat de leeftijd
van 40-60jaar bereikt, isaanmerkelijk kleiner, 3-20%, hoger zijn
alleen Hallstatt (28,6%) en Aulnay-aux-Planches (25%). Wat de
grijsaards betreft, de personen ouder dan 60jaar, deze ontbraken
in het paleolithicum geheel. Meestal ishet percentage minder dan
6%, uitzonderingen zijn de provincie Africa (32,4%) en het Iberisch schiereiland (15,2%) in de Romeinse tijd, de Grieken in de
bronstijd (10,1%), de Egyptenaren in de Romeinse tijd (9,9%)
en Hallstatt (7,3%). Het hoge percentage in de provincie Africa
in de Romeinse tijd iszeer onwaarschijnlijk.
Acsâdi enSchott hebben bijhunonderzoekingen vande middeleeuwse grafvelden vanHalimba-Cseres en Reckahn een veel gedetaillerder leeftijdsindeling toegepast, waarbij tevens demannenvan
de vrouwen zijn onderscheiden. Reeds eerder iser opgewezen, dat
het onmogelijk is bij skeletten van kinderen beneden 15jaar het
K . J . K R O G H , p . 3 9 ; A. H A U S L E R , p . 6 , 8, 1 0 - 1 1 .

S. GENOVÉS (1963), p . 3 5 6 table B.
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geslacht vast te stellen. Depercentages vandevijfjaarlijkse periodenzijn devolgende:
T A B E L 11. P e r c e n t a g e s leeftijdsgroepen p e r vijfjaarlijkse p e r i o d e v a n o v e r l e d e nen in Halimba-Cseres (Hongarije), 900-1120 en in Reckahn
(Brandenburg), 1150-1300.6'
Reckahn

Halimba-Cseres
Leeftijd

0- 4
5- 9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
Totaal
Aantal

mannen

vrouwen

5,8

13,1

3,9
10,7
7,4
4,2
6,8
6,8
9,4
17,8
16,5
6,8
2,9
1,0

5,5
8,3
10,7
12,0
8,3
10,3
7,2
6,9
9,6
4,1
2,7
1,0
0,3

100,0
309

100,0
291

kinderen

totaal

mannen

vrouwen

59,7
33,4
6,9

-

21,2
11,9
2,5
6,0
3,0
6,1
5,8
5,2
4,9
5,5
5,4
8,0
8,5
3,5
1,8
0,6
0,1

2,1

11,6

2,1
10,8
19,4
22,6
14,0
12,9
7,5
5,4
3,2

23,2
14,7
13,7
10,5
13,7
4,2
3,2
3,2
2,0

-

-

100,0
332

100,0
932

100,0
93

100,0
95

kinderen
of onzeker

Totaal

34,2
43,9
14,6
4,9

10,4
13,3
4,4
6,3
8,9
9,3
11,5
11,9
9,6
5,9
3,7
3,0
1,8

-

1,2

-1,2
100,0
82

100,0
270

Dekindersterfte komtvooralvoor beneden tienjaar.In HalimbaCseres overlijden 33,1% van alle geborenen voor hetbereiken van
de tienjarige leeftijd; in Reckahn isdetoestand iets gunstiger, nl.
23,7%. In Hongarije wordt vooral deleeftijdsgroep van0-4 jaar
door desterfte getroffen, in Brandenburg ishetdegroep van 5-9
jaar. Bijdesterfte van devolwassen mannen zijn erin HalimbaCseres twee pieken: de leeftijdsgroep van 25-29 jaar en die van
50-64jaar. InReckahn sterven de meestevolwassen mannen tussen
30 en40jaar. Bijdevrouwen isin Halimba-Cseres de sterfte het
hoogst indeleeftijdsgroep van 15-19jaar, in Reckahn van20-24
jaar. Een tweede piek bij de vrouwensterfte ligt in HalimbaCseres tussen 30en 40jaar; in Reckahn bijft de vrouwensterfte
hoog tussen 25en 35jaar en van 40tot45jaar.
Uit hetbovenstaande materiaal blijkt, datermet betrekkingtot
het leeftijdsonderzoek vier problemen zijn:
a. het geringe aantal gevonden skeletten van zuigelingen enkinderen
b. de omvang van de kindersterfte; deze was volgens sommige
onderzoekers hoog
67

G . ACSADI u n d J . NEMESKÉRI, p . 1 3 8 ; L . SCHOTT, p . 1 3 6 .
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c. de grote sterfte van vrouwen, vooral tussen 15en 25jaar
d. het geringe aantal gevonden skeletten van grijsaards.
Dezepunten zullen achtereenvolgens behandeld worden.
a en b. Het geringe aantal gevonden skeletten van zuigelingen enkinderen,
en deomvang van dekindersterfte.

Het percentage kinderen maakt vaak slechts een gering deel uit
van het totaal aantal begravenen. Dit blijkt eveneens uit de lijst,
welke door Häusler isgepubliceerd68. Telt men de aantallen van de
begraven kinderen en van het totaal aantal individuen van 25 door
Häusler vermelde plaatsen op dan komt men tot een totaal van
437 kinderen op een totaal van 2534 begravenen, dit is 17,2%
Hierbij isinbegrepen het grafveld van Hallstatt, waar ca. 1000volwassenen en 65 kinderen zijn gevonden. Indien men dit grafveld
in verband met het bijzondere karakter van deze plaats buiten
beschouwing laat, dan komt men tot eentotaalvan 362kinderen op
een totaal van 1469 begravenen, 24,6%. Onduidelijk is,welke normen Häusler heeft gebruikt bij de bepaling van de leeftijdsgroep
van de kinderen.
Men kan in de door Häusler gepubliceerde lijst twee duidelijk
gescheiden soorten van grafvelden onderscheiden:
1. grafvelden met percentages kinderen van 0-13,5%; dit komt op
12grafvelden voor;
2. grafvelden met percentages kinderen van 30-50%; dit vindt
men eveneensop 12 grafvelden.
Buiten beschouwing gelaten is één grafveld in Bottendorf, waar
3 kinderen en 1volwassene begraven waren; hier bedroeg het percentage 75%. Dit bijzonder kleine aantal laat echter geen percentage berekeningtoe.
Op enkele andere grafvelden zijn eveneens weinig skeletten van
kinderen gevonden: in het grafveld van Bülach (550-750 na Chr.)
29 kinderen op een totaal van 300 begravenen (9,7%) en in de
Michaelskerk in Jena (12e-15e eeuw) slechts 7 kinderen op 120
begravenen (5,8%) 6 9 . In Jericho zijn weinig kinderlijken aangetroffen, die van jonger dan vier jaar ontbraken zelfs geheel70.
Russell geeft percentages van de kindersterfte van enkele Zweedse
middeleeuwse grafvelden; deze variëren tussen 5 % en 2 3 % , de
meeste liggen beneden 10% 71 . Brothwell heeft er op gewezen, dat
in Nubië in de tijd van 3000-2000v.Chr. de kindersterfte ongeveer
68
A. HÄUSLER, p .7, het percentage van BreSc Kujawski moet 1 3 , 5 % zijn in
plaats van 2 3 , 5 % : 5 kinderen op een totaal van 37 begravenen.
69

J . W E R N E R , p . 5 ; H . B A C H , p . 57.
' ° A. H Ä U S L E R , p . 6.
71

156

J . C. RUSSELL (1965), p . 8 6 .

gelijk zou zijn geweest met die van Europa in 1959; tussen 10 en
20 %kinderen en80-90%volwassenen. IndeBritseneolithische tijd,
in Nubië in 600 na Chr. en bij de Angelsaksen zou de kindersterfte
20 tot 30% hebben bedragen. Deze gunstige percentages steken
sterk aftegen die van bijv. Egypte in hetjongste verleden met 70%
kindersterfte ofEngeland enOostenrijk aan het beginvan denegentiende eeuw. De lagekindersterfte in het verleden schrijft Brothwell
toe aan de grotere isolatie van de nederzettingen, waardoor de besmettingskans bij ziekten geringer was, bovendien waren er minder
ziekten72. Dit lijkt echter zeer onwaarschijnlijk.
Tegenover de klachten van de archeologen over het geringe aantal gevonden kinderskeletten staan toch de resultaten van opgravingen in andere grafvelden met zeer hoge percentages kindersterfte. Bovendien zijn dit opgravingen, waarbij er naar isgestreefd om
een zo volledig mogelijk beeld van de demografische structuur te
krijgen: in Zwitserland grafvelden uit het neolithicum (Lenzburg
38,2%, La Barmaz 42,1%, Schweizersbild 77,3),Grossbrembach in
Thüringen uit de bronstijd (36,1%),Westerhusin Zweden (57,7%)
enHalimba-Cseres in Hongarije (35,6%),beideuit demiddeleeuwwen (tabel 9).
Fügedi vermeldt, dat in Sopronköhida in Hongarije op een grafveld uit de 9e-12e eeuw de sterfte van de kinderen van 0-14 jaar
46,2% bedroeg van alle begravenen. In Bied (Joego-Slavië) was
hetpercentagevandekindersterfte indetiendeenelfdeeeuw44,8%
Dezelfde hogepercentages treft men aan in eenlijstvan 16Hongaarse grafvelden uit de 9e-lle eeuw, welke door Fügedi is gepubliceerd73. Hieronder is ook het grafveld van Halimba-Cseres, waarvan de opgravings resultaten hiervoor reeds zijn meegedeeld. Op
de vijftien overige grafvelden zijn 782 kinderen van 0-14 jaar begraven op een totaal van 2.259 begravenen; het percentage van de
kindersterfte is 30,1%, op negen grafvelden ishet percentage hoger
dan 30%.
In Hongarije bedroeg in de 10e-13e eeuw de kindersterfte tijdens
het eerste levensjaar 13-18%, in Polen was in de vroege middeleeuwen de sterfte tijdens de eerste vijf levensjaren 21,7%74. In
Asine (Griekenland) bedroeg op een grafveld uit de ijzertijd het
percentage kindergraven 76,4%, in Olynthos in de klassieke tijd
ca. 50%75. Bij de opgravingen in de pyramide van Cholula (Mexico) bleek de sterfte van de niet-volwassen bevolking op grafvelden
die van het begin van de jaartelling tot 1400 in gebruik waren
72
73
74
76

D. BROTHWELL (1963),p.328-329.
E. FÜGEDI, p.1303,p.1310 tabel, er iséén grafveld bij uit de 6e eeuw.

J. C. RUSSELL (1965), p. 86.
A. HÄUSLER, p . 5 .
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ong. 40% te bedragen, vooral het aantal overleden kinderen beneden driejaar was groot76. Uit de opgravingen in een christelijk
grafveld in Meinarti (Soedan), dat van 1050 tot 1300 in gebruik
was, bleek er een zeer grote sterfte te zijn van kinderen tussen 2 en
6jaar 77 .
Uit al deze gegevens kan men concluderen, dat de kindersterfte
in de gemeenschappen in de pre- en protohistorische tijd zeer groot
isgeweest. Indien op een aantal grafvelden naar verhouding slechts
weinig begraven kinderen worden gevonden, moeten hiervoor
bepaalde redenen hebben bestaan. De meest waarschijnlijke verklaring is, dat de kinderen niet op de grafvelden, maar elders werden begraven.
Men heeft de mogelijkheid geopperd, dat de lijken van de kinderen veel sneller zouden vergaan dan die van oudere individuen.
Indien dit overal gold, zouden ook op alle grafvelden de kinderen
en zuigelingen moeten ontbreken. Dit isechter geenszins het geval.
Men zou de veronderstelling kunnen opperen, dat indien in het
ene grafveld de kinderlijken wel bewaard zijn gebleven en in het
andere niet, dit een gevolg zou kunnen zijn van verschil in bodemgesteldheid of van klimaat. In hoeverre zo'n veronderstelling een
grond van waarheid heeft, kan met behulp van de bestaande literatuur nietworden beslist.
Een andere verklaring is, dat het bij vele volken vroeger gebruikelijk was zuigelingen na de geboorte te doden. Häusler heeft over
deze gewoonte veel materiaal verzameld. Vaak waren het de meisjes, diewerden gedood78. Dit zou tevens een verklaring kunnen zijn
over de onevenwichtige verhouding tussen de beide geslachten. Een
hoge masculiniteitsindex zou dan moeten samengaan met een lage
kindersterfte, waarbij verondersteld wordt, dat de na de geboorte
gedode kinderen niet op het grafveld worden begraven. Omgekeerd zou dan een lage masculiniteitsindex met een hoge kindersterfte moeten samengaan. In het laatste geval zouden de vrouwelijke zuigelingen nietgedood zijn.
In het navolgende is een onderzoek ingesteld in hoeverre de veronderstellingen juist zijn. Hierbij is een masculiniteitsindex boven
150 als hoog gewaardeerd en beneden 100 (meer vrouwen dan
mannen) als laag. De kindersterfte wordt als hoog gerekend indien
meer dan 30%van alle begravenen kinderen zijn; als lage kindersterfte wordt beschouwd, indien deze minder dan 20% bedraagt.
76

IGN. MARQUINA, p.19.
" A. C. S W E D L U N D et G . J . ARMELAGOS, p . 1295.
78

158

A. HÄUSLER, p . 6 - 1 4 .

TABEL 12. Masculiniteitsindex boven 150, kindersterfte beneden 2 0 % . ' 9

Plaats
Halstatt
Bülach
Michaelskerk, Jena
Vasil'evka I
Volosskoe
Olen'i Ostrov
Ostorf
Bresc Kujawski

Periode

Aantal
begravenen

Masculiniteits-index

1000-400 v.C.
550-750 n.C.
1100-1400
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.
n.v.

1065
300
120
25
19
64
30
37

340,0
152,1
197,4
566,7
200,0
188,5
283,3
266,7

Percentage
kinderen
6,1
9,7
5,8
8,0
5,3
8,5
10,0
13,5

De aan Häusler's lijst ontleende Oost- en Middeneuropese opgravingen kunnen moeilijk worden beoordeeld. Het gaat meest
om slechts kleine grafvelden. In Hallstatt is de masculiniteitsindex vastgesteld op de geslachtsbepaling van 34 mannen en 10
vrouwen, het aantal kinderen bedroeg 65. In het Alamannische
grafveld van Bülach zijn 108 mannen, 71 vrouwen en 29 kinderen
gevonden; van 92 skeletten kon het geslacht niet worden bepaald.
Bij dein de Michaelskerk inJena begravenen kan niet worden aangenomen, dat zij opgrote schaal zuigelingen na degeboorte hebben
gedood.
Voor de tegengestelde combinatie, een lage masculiniteitsindex
en een hoog percentage kindersterfte beschikken we over vier voorbeelden.
TABEL 13. Masculiniteitsindex beneden 100, kindersterfte boven 30% 8 0

Plaats
Westerhus
Noordoost Texas
Zuid Texas
Teviec

Periode

Aantal
begravenen

1111-1360
1300-1600
tot 1700
n.v.

364
227
285
15

Masculiniteits-index
92,5
92,1
86,4
80,0

Percentage
kinderen
57,7
35,7
32,6
40,0

In Westerhus (Zweden) ishet een christelijk grafveld bij de kerk;
er zijn alle redenen om te verwachten dat het doden van zuigelingen niet werd gedaan. De cijfers betreffende de Indianen in
79
A. HÄUSLER, p. 7, alle plaatsen waarbij de periode niet is vermeld (n.v.)
zijn ontleend aan de tabel van Häusler. D e verhouding tussen mannen en vrouwen in Breâc Kujawski door Häusler opgegeven, is onjuist: 16 mannen: 6 vrouwen = 8 0 : 2 0 ; J. WERNER, p . 6 7 - 6 9 Bülach; H. BACH, p.5 Jena.
80
N. G. GEJVALL (1960); p . 3 5 - 3 6 Westerhus; M. S. GOLDSTEIN (1953), p.7
Texas Indianen, berekend; A. HÄUSLER, p.7 Teviec.
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Texas maken hetwaarschijnlijk, datdit gebruik hier niet werd
gepraktiseerd.
In tegenspraak met de veronderstelling van de zuigelingenmoord
zijn ookhetgrote aantal gevallen vaneensamengaan van een
hoge masculiniteitsindex entevens een hoge kindersterfte.
TABEL 14. Masculiniteitsindex boven 150, kindersterfte boven 30% 8 1
Plaats

Periode

Aantal
begravenen

Masculiniteits-index

Percentage
kinderen

Lenzburg
Centraal Texas
West Texas
Karmel (El Tabun)
Vasil'evkaI I I
Tangermünde
(na 1945)
Zengövarkony
TiszapolgârBasatanya I
Budakalâsz
Vychvatincy

2500 v.C.
800-1450
900-1300
n.v.
n.v.

76
144
48
10
37

210,0
186,7
275,0
250,0
340,0

38,2
40,3
62,5
30,0
30,8

n.v.
n.v.

20
197

250,0
170,2

40,0
35,6

n.v.
n.v.
n.v.

57
125
64

227,3
157,1
185,7

36,8
42,5
50,0

Een lage masculiniteitsindex samen meteenlaag percentage
kindersterfte komt bij drie grafvelden voor.
TABEL 15. Masculiniteitsindex beneden 100, kindersterfte beneden 2 0 % . 8 2

Plaats

Periode

Aantal
begravenen

Masculiniteits-index

Percentage
kinderen

Beggingen-Löbern
Vasterbjers
TiszapolgârBastanyaII

7e eeuw
n.v.

94
48

89,7
75,0

14,9
12,5

n.v.

84

97,4

10,7

Samenvattend komt men tothetvolgende resultaat betreffend
het aantal mogelijkheden vande combinatie's vande factoren
masculiniteitsindex en percentage kindersterfte (tabel 16).
Hieruit blijkt, dat de hoge masculiniteitsindex bij deze combinatie van factoren veel vaker voorkomt dan de lage, 18hoge indices
tegenover 7lage. Deaantallen grafvelden met hoge enlage percentages kindersterfte ontlopen elkaar niet zoveel: 14tegenover 11
met een klein overwicht van dehoge kindersterfte. Het aantal ge81
W . SCHEFFRAHN, p.35, 39 Lenzburg; M. S. GOLDSTEIN (1953), p . 7 Texas
Indianen, berekend; alle overigen A. HÄUSLER, p . 7 .
82
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W . U . G U Y A N , p . l l , 13 Beggingen-Löbern; A. HÄUSLER, p . 7 .

T A B E L 16. Combinatie-mogelijkheden masculiniteitsindex en percentage kindersterfte.

Percentage
kindersterfte
boven 30%

Totaal
aantal

8

10

18

3

4

7

11

14

25

Percentage
kindersterfte
beneden 20%
Masculiniteitsindex
boven 150
Masculiniteitsindex
beneden 100
Totaal aantal

vallen van hoge masculiniteitsindex enlage kindersterfte, waarin
men aan zuigelingenmoord zou kunnen denken, bedraagt slechts8
van de 25.Er zijn geen redenen om aan te nemen, dat de zuigelingenmoord opuitgebreide schaal enoveral zou zijn bedreven.De
lage kindersterfte of beter het lage percentage van begraven kinderen isniet een zo algemeen verschijnsel als men soms inde literatuur aanneemt. Demeest aanvaardbare verklaring voor hetontbreken van de kinderlijken op sommige grafvelden is,dat de kindereneldersmoetenzijn begraven.
c.Degrote sterfte van vrouwen, vooral inde leeftijdvan 15-25jaar.
In hetgraf van Halimba-Cseres (Hongarije) was desterfte van
de vrouwen inde leeftijdsgroep van 15-19jaar ruim tweemaalzo
groot als die van de mannen van gelijke leeftijd: vrouwen 13,1%,
mannen 5,8% van alle gestorvenen (tabel 11); indedaarop volgende leeftijdsgroep van 20-24jaar was de sterfte van de vrouwen
nog bijna \\ maal hoger dan die van demannen, resp. 5,5%en
3,9%;eerstin deleeftijd van 25-29jaar wasdemannensterfte hoger
dan die van de vrouwen, resp. 10,7%en8,3%. Hoog was ookde
sterfte vande vrouwen op het grafveld Kérpuszta (Hongarije)
uit de 10e-1Ie eeuw. Deze hoge sterfte van vrouwen ineenbepaalde leeftijdsgroep verklaart Acsâdi vooral als een gevolg vangevaren bij zwangerschap en de geboorte van kinderen. Inveel graven
werden moeders met een foetus gevonden83.
Genovés geeft twee tabellen, waaruit ook degrotere sterfte van
vrouwen tussen 14en40jaar blijkt (zie tabel 17).
Het percentage overleden vrouwen in deleeftijdsgroep van 14-20
jaar isin Neder-Oostenrijk 1\ enin Egypte bijna drie maal zo
groot als dat van de mannen uitdezelfde leeftijdsgroep. Genovés
88

G . ACSÂDI u n d J . NEMESKÉRI, p . 1 3 5 , 140; C . W E L L S , p . 1 7 8 .
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T A B E L 17. Percentages m a n n e n en vrouwen n a a r leeftijdsgroepen (boven 14
jaar).

Bronstijd
Neder-Oostenrijk
Leeftijdsgroep

14-20
21-40
41-60
ouder dan 60 jaar

Egyptenaren in Romeinse tijd (grafschriften)

perc.
mannen

perc.
vrouwen

perc.
mannen

perc.
vrouwen

10,0
37,5
45,0
7,5

25,9
52,8
13,0
8,3

6,6
44,2
29,5
19,6

18,1
65,9
11,3
4,5

schrijft de grotere sterfte van de vrouwen beneden 40jaar vooral
toe aan de zwangerschap. Hij voegt er aan toe, dat er ook andere
oorzaken zijn, maar deze worden door hem niet nader geëxpliceerd84. Als de vrouwen de zwangerschapsperiode hebben doorstaan, is hun leeftijdsverwachting even groot als die voor mannen
van dezelfde leeftijd85. VolgensJankuhn isde hoge sterfte onder de
jongevrouwen eengevolgvanvroegmoederschap (13-21jaar) ende
hoge fysieke belasting van de vrouw86.Fügedisteltde leeftijdsperiode van de hoge sterfte iets later tussen 16 en 20 jaar 87 . Jankuhn
is met 13jaar wellicht wat vroeg, te meer omdat men op 13- en
14-jarigeleeftijd demannelijke envrouwelijke skelettennog moeilijk
vanelkaar kan onderscheiden.
Wells acht op grond van het onderzoek van de lijnen van Harris
het zeer waarschijnlijk, dat de grotere vrouwensterfte veroorzaakt
wordt door de verwaarlozing van de meisjes in de vroege jeugdjaren (2-6jaar). Zij zouden ten gevolgevan een minder goede verzorging ook later zwak van gestel blijven. De verwaarlozing zou
een gevolg zijn van de lagere sociale waardering van het vrouwelijke geslacht in het pre- en protohistorisch gezin88. Het onderzoek
van de Harris-lijnen is echter nog in het beginstadium en Wells
baseert zijn mening alleen op de resultaten van een onderzoek in
twee Engelse plaatsen uit de Angelsaksische tijd.
d. Hetgeringe aantal skeletten van grijsaards.
Door vele auteurs isgewezen op het vrijwel ontbreken van grijsaards in de leeftijdspyramide. Gejvall isvan mening, dat de ouder" S. GENOVÉS (1963), p . 3 5 4 , 356.
" L . S C H O T T , p . 138, 134.
" H . J A N K U H N (1969), p . 4 7 ; W . S C H E F F R A H N , p . 4 1 .
" E . F Ü G E D I , p . 1302.
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domsbepaling boven dertigjaar moeilijk is, omdat deleeftijd meestal wordt vastgesteld op grond van de toestand van de tanden en
met behulp van de schedelnaden89. Volgens Häusler wordt de
bepaling van de leeftijd pas moeilijk bij personen, die oudei dan
vijftig jaar zijn geworden90. Biraben meent het ontbreken vanskeletten van mensen boven 50jaar in het grafveld van Columnata
(Algerije) uit de tijd van6330-5350 v.Chr. te moeten toeschrijven
aan degrotere vergankelijkheid vandeze skeletten91. Hij gaat dus
van de veronderstelling uit, dat de oudere individuen er welgeweestmoeten zijn.
Uit de tabellen 9 en 10 blijkt, dat, met uitzondering van het
grafveld in Halimba-Cseres en bij de Pecos Pueblo en Texas Indianen, depercentagesvanbegravenen ouderdan50of60jaar overal
slechts laag zijn endatzevaak zelfs helemaal niet voorkomen. Dit
kan ooknoggeïllustreerd worden met materiaal van twee andere
grafvelden. In Cholula (Mexico) isslechts eenkwart vande begravenen ouder geworden dan 35 jaar 92 . In het grafveld van de
christelijke plaats Meinarti in Soedan waren er twee lagen. In de
onderste laag, in gebruik van 1050-1150, werden 255skelettengevonden, in de bovenste laag, in gebruik van 1160-1300, trof men
73skeletten aan.Bijdeleeftijdsbepaling bleekhetvolgende:
T A B E L 18. Percentages v a n d e leeftijdsgroepen in het grafveld v a n Meinarti
(Soedan)» 3

1050-1150
Leeftijdsgroep

41-45
46-50
51-55
Totaal aantal

1160-1300

aantal

perc.

aantal

perc.

19
11
1

7,5
4,3
0,4

2
0
0

2,7
0
0

255

73

Tenzij menvandeveronderstelling uitgaat, datalle archeologen,
behalve zij,diedeouderdomsdiagnose inHalimba-Cseres enbijde
Indianen in de Verenigde Staten hebben verricht, onjuiste maatstaven hebben toegepast, lijkt het zeer waarschijnlijk, dat in het
verleden slechts zeer weinig personen ouder zijn geworden dan50
of55jaar.
Men dient bij aanvaarding van deze conclusie zich bewust te
89
90
91
93
93

N . G. G E J V A L L (1960), p . 2 6 .
A. HÄUSLER, p . 2 4 - 2 5 .
J . N . BIRABEN, p . 4 9 1 .
I G N . M A R Q J J I N A , p . 19.
A. C. S W E D L U N D et ARMELAGOS p .

1295.
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zijn van de tegenspraak met de resultaten van het onderzoek naar
de kindersterfte. Immers daar luidde de conclusie, dat waarschijnlijk overal waar niet de zuigelingen onmiddellijk na de geboorte
werden gedood, er een grote kindersterfte moet hebben bestaan.
Voorts werd het zeer waarschijnlijk geacht, dat bij het ontbreken
van skeletten van kinderen in de grafvelden, de kinderen er toch
wel geweest moeten zijn, maar dat hun lijken elders zijn begraven
o eerder zijn vergaan. Bij het ontbreken van skeletten van grijsaards luidt de conclusie nu, dat de afwezigheid vanskeletten tevens
inhoudt dat deze individuen dan ook niet voorkwamen.
Gemiddelde leeftijden leeftijdsverwachting

Van de begravenen op ieder grafveld kan, indien men er in is
geslaagd ongeveer de ouderdom bij overlijden te bepalen, de gemiddelde leeftijd worden berekend. Gezien echter, dat een zeer
groot aantal grafvelden onvolledig is,vooral met betrekking tot het
aantal kinderen, geeft de gemiddelde leeftijd van de begravenen
geenszins de gemiddelde leeftijd van de gehele bevolking weer.
Deze kan men eerst berekenen, indien men beschikt over de volledige leeftijdspyramide, dus de jaren van overlijden van de gehele
bevolking. Soms kan men met behulp van de voorhanden zijnde
gegevens de leeftijdsopbouw reconstrueren. Men kan dan de gemiddelde leeftijdsverwachting bij de geboorte berekenen. Er treedt
nu echter een tweede moeilijkheid op,er isin enige leeftijdsgroepen
een groot verschil tussen de sterfte van mannen en van vrouwen,
zoalshiervoor reedsisuiteengezet. Degemiddelde leeftijdsverwachting bij de geboorte moet dus gesplitst worden in één voor mannen
en één voor vrouwen. Wil men deze scheiding maken, dan stuit
men op het bezwaar, dat het geslacht van de kinderen beneden
15 (eventueel 18)jaar niet kan worden vastgesteld. Er zouden geen
moeilijkheden zijn, indien beneden 15jaar de verhouding tussen
jongens en meisjes 50:50 was, masculiniteitsindex 100. Daar echter
boven 15jaar de masculiniteitsindex in vele gevallen hoger dan
100 is, is het niet onmogelijk, dat ondanks de vrouwensterfte in de
leeftijdsgroepen van 15-25 jaar, de jongens ook beneden 15 jaar
sterker zijn vertegenwoordigd dan de meisjes. Om deze moeilijkheden te ontlopen, wordt vaak de gemiddelde leeftijdsverwachting
voor mannen vrouwen berekend op volwassen leeftijd, boven 15
jaar.
De gemiddelde leeftijd bij overlijden wordt door Goldstein
berekend door het rekenkundig gemiddelde van de ouderdom bij
overlijden van alle begravenen te nemen 94 . Gejvall doet het op de
volgende wijze:
94
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M. S. GOLDSTEIN (1953) p. 4.

aantal individuen Infans I vermenigvuldigd met 5
aantal individuen Infans II vermenigvuldigd met 10
aantal individuenJuvenilisvermenigvuldigd met20
aantal individuenAdultusvermenigvuldigd met 30
aantal individuen Maturusvermingvuldigd met40
aantalindividuen Senilisvermenigvuldigd met60,
hettotaalhiervan wordt gedeeld door hettotaalaantal individuen95.
In feite zal Goldstein's leeftijdsbepaling niet veel nauwkeuriger
kunnen zijn dan GejvalFs indeling in leeftijdsgroepen, zodat het
resultaat vermoedelijk weinigverschil oplevert.
In tabelvorm krijgt men het volgende overzicht van de gemiddeldeleeftijd bij overlijden (tabel 19).
In het algemeen ligt de gemiddelde leeftijd bij overlijden tussen
20en 32jaar. Opvallend is,dat Westerhus in Zweden een zeer lage
gemiddelde leeftijd heeft. Dit is juist een begraafplaats, die met
grote zorgvuldigheid isonderzocht. Ietslager ligt noghet gemiddelde van Meinarti II, maar deze christelijke nederzetting in de Soedan had op het laatst van haar bestaan met grote moeilijkheden te
kampen; ze lag te midden van een mohammedaanse omgeving en
er waren in de laatste tijd overstromingen van de Nijl96. Voor de
lage gemiddelde leeftijd in Westerhus kan Gejvall geen afdoende
verklaring geven. Hij wijst op een stilstand in de kerkelijke inkomsten; het einde van het gebruik van het grafveld is omstreeks 1350
en valt misschien samen met de Zwarte Dood. Gejvall vermeldt
bovendien, dat velen van de volwassen mannen fatale wonden hadden en hij vermoedt hier een verband met een veldslag op het ijs
van de Storsjö in 1178 tussen het leger van koning Sverre en een
boerenleger uit Jämtland 97 .
In de gevallen van een hoge gemiddelde leeftijd, boven 32jaar,
zijn er twee mogelijkheden, waardoor er een vertekend beeld kan
zijn ontstaan: het kan zijn, dat de kinderen ontbreken of ondervertegenwoordigd zijn of bij de ouderdomsbepaling van de grijsaardszijn anderenormengebezigd dan bijandere onderzoekingenis
geschied. Hoge gemiddelde leeftijden vindt men bij de Pecos Pueblo, het Frankische grafveld in Ennery, Vallhager in Zweden en
klooster Aebelholt in Denemarken. In Pecos Pueblo zijn de kindesen wellicht wat ondervertegenwoordigd, 29,8% van de 587 begravenen warenjonger dan 20jaar, vergeleken bijv. met HalimbaCseres waar 41,7% van de begravenen jonger was dan 20 jaar.
Het percentage ouder dan 55jaar was in Pecos Pueblo vrij hoog,
95

N . G. G E J U A I X (1960). p . 38.

96

A. C. SWEDLUND et G. J . ARMELAGOS, p . 1294,

1297.

»' N . G. GEJVALL (I960), p.118, 129.

165

TABEL 19. Gemiddelde leeftijd bij overlijden".

Gemiddelde leeftijd
bij overlijd<;n
Plaats

Columnata, Algerije
Grossbrembach, Duitsl.
Fiskeby, Zweden
Simris II, Zweden
Grieken
S. Spànga, Zweden
Kyrkbacken, Zweden
Kallands Mellby, Zweden
Vallhager, Zweden
Ennery, Frankrijk
Pecos Pueblo, Ver. St.
Texas Indianen, Ver. St.
Centraal Texas, Ver. St.
West Texas, Ver. St.
Noord Texas, Ver. St.
Noordoost Texas, Ver. St.
Zuid Texas,Ver. St.
Meinarti I, Soedan
Gamleby en Nyby,
Zweden
Engelsen
Westerhus, Zweden
- zonder later begraven
kinderen
Reckahn, Duitsland
Meinarti II, Soedan
klooster Aebelholt, Den.

Periode

Aantal

6330-5350 v.C.
bronstijd
einde bronstijd-viking tijd
bronstijdvroege ijzertijd
670 v.C.600 n.C.
ijzertijd
200 v.C.50 na C.
200 v.C.50 na C.
100 v.C.800 n.C.
5e-6e eeuw
800-1700
850-1700
850-1450
900-1300
1250-1450
1300-1600
tot 1700
1050-1150

algemeen

mannen

vrouwen

90
108

21-22
20,8

-

-

458

30,7

-

-

98

29,0

-

-

544
149

23,0
31,8

-

-

199

24,7

-

-

197*

26,4

-

-

90*
n.v.
587
767
144
48
63
227
285
255

35,4
40,0
42,9
30,5
29,6
28,5
34,8
30,3
30,5
21,0

-

-

middeleeuwen
11e eeuw
1111-1360

c.400
143
364

28,8
35,3
17,7

-

-

17,0

18,4

1111-1360
1150-1350
1160-1300
1200-1550

n.v.
270
73
n.v.

19,5
26,2
17,4
32,7

18,7

20,3

-

-

34,0

27,7

* grafvelden met weinig kinderen

98

J. N. BIRABEN, p.493 Columnata; H. ULLRICH, p.70 Grossbrembach;
N. H . GEJVALL (1960), p . 3 8 - 3 9 Fiskeby, Simris II, S. Spànga, Kyrkbacken,
Kallands Mellby, Vallhager, Gamleby en Nyby, Westerhus, Aebelholt; J. C.
RUSSELL (1965), p.86 enige van dezelfde Zweedse plaatsen; M . S. GOLDSTEIN
(1953), p . 4 Grieken, Engelsen, Texas en Pecos Pueblo Indianen; C. WELLS,
p.177 Ennery; A. C. SWEDLUND et G. J. ARMELAGOS, p.1292-1298 Meinarti I
en II ; L. SCHOTT, p.134 Reckahn.
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18,4% (108individuen), 99 maar in Halimba-Cseres washetnog
hoger met 22,5%. In Vallhager waren weinig kinderen 1 0 °; in
Aebeltholt heeft men met eenspeciaal soort gemeenschap temaken, hetgeen wellicht ookgeldt voor het Frankische grafveld in
Ennery.
Beschouwt men alleen de begraven volwassen individuen, dan
staan onsgegevens betreffende de Texas Indianen en Reckahn in
Brandenburg ten dienste.InTexasisdegemiddeldeleeftijd bij overlijden bepaald van alle personen ouder dan 18jaar, in Reckhan
van allen boven 15jaar; in beide gevallen gescheiden naar mannen en vrouwen.
TABEL 20. Gemiddelde leeftijd bij overlijden van volwassenen101
Plaats
Centraal Texas, V.S.
West Texas, V.S.
NoordTexas,V.S.
Noordoost Texas,V.S.
Zuid Texas,V.S.
geheel Texas,V.S.
Reckahn, Duitsl.

Periode

Aantal
mannen

Gem.
leeftijd
mannen

Aantal
vrouwen

Gem.
leeftijd
vrouwen

850-1450
900-1300
1250-1450
1300-1600
tot 1700
850-1700
1150-1350

56
22
33
70
89
270
93

41,1
40,9
41,1
40,6
41,4
41,0
38,2

30
8
20
76
103
237
95

44,9
34,2
32,7
33,4
31,2
33,9
30,9

Vrijwel overal, metuitzondering van Centraal Texas, isdegemiddelde leeftijd bij overlijden vande mannen hoger danvande
vrouwen. Het verschil bedraagt 7 tot 10jaar. De gegevens van
Reckahn stemmen overeen met die van Texas, alleen is daar de
gemiddelde leeftijd bij overlijden zowel voor mannen alsvrouwen
iets ongunstiger, ongeveer drie jaar lager dan bij de Indianen in
Texas.
Voor de gemiddelde leeftijdsverwachting bij de geboorte staan
devolgendegegevensterbeschikking: tabel 21.
In Reckahn heeft Schott degemiddelde leeftijdsverwachting bij
de geboorte voor mannen envoor vrouwen afzonderlijk berekend;
hij isdaarbij vandeveronderstelling uitgegaan, datde76 kinderen
indeleeftijdsgroep van 0-14jaar voordehelft uit meisjesenvoor de
helft uitjongens bestonden102. Deresultaten berekend voor de gemiddelde leeftijdsverwachting bij degeboorte wijken niet erg afvan
die, welke berekend zijn voor de gemiddelde leeftijd bij overlijden (tabel19).
•• M . S. GOLDSTEIN (1953), p . 5 , tabel 2.
10
» N . G. GEJVALL (1960), p . 38-39.
101
108

M . S. GOLDSTEIN (1953), p . 7 ; L. SCHOTT, p.134.
L. SCHOTT, p . 135-136.
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TABEL 21. Gemiddelde leeftijdsverwachting bij de geboorte. 1os
Plaats

Halimba-Cseres,
Hong.
Halimba-Cseres,
Hong.
Halimba-Cseres,
Hong.
Halimba-Cseres,
Hong.
Halimba-Cseres,
Hong.
Halimba-Cseres,
Hong.
Sopronköhida,
Hong.
Reckahn, Duitsl.

Gemiddelde leeftijdsverwachting bij de geboorte
algemeen mannen vrouwen

Periode

Aantal

900-960

154

32,6

-

-

960-1010

182

29,6

-

-

1010-1050

226

30,6

-

-

1050-1100

300

30,9

-

-

1100-1120

70

25,8

-

-

900-1120

932

30,6

-

-

9e-12e eeuw
1150-1350

n.v.
270

26,7
27,3

-

-

29,7

25,0

Men kan ook de gemiddelde leeftijdsverwachting berekenen
voor een later tijdstip dan de geboorte, bijv. alleen voor de volwassen bevolking.BijenkeleHongaarse onderzoekingen naar degemiddelde leeftijdsverwachting voor mannen en vrouwen heeft men
dekinderen buiten beschouwinggelaten. Gegevensbetreffende deze
onderzoekingen zijn gepubliceerd door Acsâdi en Nemeskéri en
door Fügedi. Debeideeerstgenoemdenhebbenbijhun onderzoekingen van het grafveld van Halimba-Cseres de gemiddelde leeftijdsverwachting voor mannen en vrouwen boven 15 jaar berekend.
Onder leeftijdsverwachting verstaan zij het aantal jaren, dat men
na 15jaar nog te leven heeft. Fügedi geeft in een tabel van een
aantal grafvelden de leeftijdsverwachting voor mannen en vrouwen van 20-jarige leeftijd. Hij beschouwt als leeftijdsverwachting
het totaal aantal jaren, dat men gemiddeld bereikt. Acsâdi en
Nemeskéri komen tot een gemiddelde leeftijdsverwachting in
Halimba-Cseres van 32,9jaar voor mannen en van 26,9jaar voor
vrouwen. Dit betekent, dat mannen, die de 15-jarige leeftijd bereikt hadden, gemiddeld 48 jaar konden worden (15+32,9) en
voor vrouwen was dit 42 jaar (15+26,9) 1 0 4 . Fügedi vermeldt
in zijn tabel, dat in Halimba-Cseres de leeftijdsverwachting op
20-jarige leeftijd voor mannen 49,8jaar en voor vrouwen 45,4 jaar
bedroeg. Op 20-jarige leeftijd hadden de mannen nog gemiddeld
103
G. ACSÂDI u n d J. NEMESKÉRI, p.141, tabel 3 ; E . FÜGEDI, p.1303 Sopronk ö h i d a ; L . S C H O T T , p . 139 R e c k a h n .
101
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30jaar ende vrouwen 25jaar te leven. Omondanks het verschil
van tijdstip van berekening van delevensverwachting, 15of20jaar,
toch de onderlinge vergelijking iets te vergemakkelijken is inonderstaande tabel 22 opgenomen de gemiddelde leeftijd, diemen
kon bereiken, hiertoe zijn de leeftijdsverwachtingen vanAcsâdien
Nemeskéri telkens met 15jaren verhoogd.
T A B E L 22. Gemiddelde leeftijd, welke bereikt kon worden door m a n n e n en
vrouwen op 15-en 20-jarige leeftijd in Hongarije. 1 0 6

Plaats

Zalavar-Község
Zalavâr-Vâr
Halimba-Cseres
Fiad-Kérpuszta
Zalavâr-Kâpolna
Gemiddeld
Halimba-Cseres
Halimba-Cseres
Halimba-Cseres
Halimba-Cseres
Halimba-Cseres
Gemiddeld

Periode

6e eeuw
9e-lle eeuw
10e-lle eeuw
11e eeuw
11e eeuw
6 e - l l e eeuw
900- 960
960-1010
1010-1050
1050-1100
1100-1120
900-1120

Tijdstip

20 jaar
20 jaar
20 jaar
20 jaar
20 jaar
20 jaar
15 jaar
15 jaar
15jaar
15jaar
15jaar
15jaar

Gemiddelde leeftijd,
welke bereikt kon worden
mannen
vrouwen
48,3
48,9
49,8
47,1
45,8
48,0
50,2
53,5
47,6
45,0
45,1
47,9

48,1
46,6
45,4
46,4
45,4
46,4
48,9
41,3
41,1
40,2
39,7
41,9

De gemiddelde leeftijd, welke door demannen bereikt konworden, is evenals elders, hoger dandievandevrouwen. Merkwaardig isde teruggang vande gemiddelde levensverwachting inHalimba-Cseres tussen 960en 1120, bij de mannen daalde dezevan
53 tot 45jaar enbij de vrouwen vanbijna 49tot minder dan40
jaar. Hetisniet duidelijk waaraan ditmoet worden toegeschreven.
Wellicht zijn de economische omstandigheden slechter geworden
door de grote bevolkingsvermeerdering in de periode van900 tot
1100.In deze twee eeuwen wasdebevolking meer dan verdubbeld
van 84tot 185à 193 personen.
Slechts zelden beschikt men, zoals bij Halimba-Cseres hetgeval
is, over grafvelden, diein eenopeenvolging vanperioden zijngebruikt. Toch zou men gaarne willen weten ofeen bevolking binnen
een bepaald tijdsverloop is vermeerderd of verminderd. Biraben
heeft geprobeerd deze vraag te beantwoorden met gebruikmaking
van de leeftijdstafels, welke ten behoeve vanhet moderne demografische onderzoek in de ontwikkelingslanden door de UNOzijn
106

E. FÜGEDI, p.1309 tabel 2 ; G. ACSÂDI u n d J . NEMESKÉRI, p.141 tabel 3,

alle leeftijdsverwachtingen m e t 15j a a r vermeerderd.
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opgesteld. Hijheeft deze tabellen toegepast opeenverzamelingvan
skeletten van 116 individuen uit de nederzetting Columnata in
Algerije uitdetijd van6330-5350 voor Chr.Hij heeft de leeftijden
van overlijden bij90individuen kunnen bepalen, deoverige 26 waren volwassenen ouder dan 30jaar. De door de leeftijdsbepaling
verkregen bevolkingspyramide heeft hij vergeleken met tabellen
voor de gemiddelde leeftijd van 20en 25jaar. Hij heeft voorts de
bevolkingsopbouw van Columnata vergeleken met drie modellen, namelijk a. met eenstatische bevolking, b.meteen bevolking,
die 0,5%perjaar toenam enc.meteenbevolking, dieperjaar met
1% verminderde. De bevolkingsopbouw van Columnata stemde
met geen der drie modellen overeen. Toen hij een model opstelde
met eengemiddelde leeftijd van25jaar meteenjaarlijkse groeivan
0,5%(stertecijfer 41°/°°engeboortecijfer 46 0/00)endaarbij tevens
aannam, dat de bevolkingsgroei weer teniet werd gedaan dooreen
catastrofe, welke elke twintigjaar plaats greep, bleek dit model te
kloppen met deleeftijdspyramide van Columnata 106 .
Hoe ingenieus dit onderzoek ook moge zijn, het is twijfelachtig
ofmen eendergelijke methode magtoepassen opzo'ngering aantal
individuen en bovendien over zo'n lang tijdsverloop van ongeveer
duizend jaar. De gebeenten verkeerden voorts nog in een slechte
staat door devochtigheid ende zuurgraad vande grond.
Bij het paleodemografisch onderzoek heeft men aanvankelijk
veel gebruik gemaakt van de grafschriften uit de Romeinse tijd.
Deze zijn ingrote getale bewaard gebleven. Opdeze stenen isvaak
de leeftijd bij overlijden vermeld, hoewel dit allerminst een vaste
regel is. In Rome geschiedde dit bij volwassenen dikwijls niet.
Langzamerhand is gebleken, dat de graftekens beslist geen weerspiegeling geven vande totale bevolkingsstructuur. Hetiseenhistorische bron, diemetgrote voorzichtigheid moet worden gebruikt.
De gewoonte omgrafmonumenten voor de overledenen opte richten is beperkt tot bepaalde gebieden en bepaalde groepen. De
grafstenen vindt menvooral in Afrika, de Donaulanden en voorts
in Engeland voor personen, dietot het leger behoorden. In Rome
richtte men bijzonder veel stenen op voor kinderen, vooral bij de
Christenen; in Afrika en Pannonië geschiedde dit meer voor de
volwassenen. De grafmonumenten zijn ookgebonden aan speciale
klassen: de middenstand en de lagere middenstand107.
Voor het onderzoek naar de leeftijd bij overlijden zijn de grafschriften slechts inbeperkte mate bruikbaar. Deopdestenen vermelde leeftijden zijn onnauwkeurig, waarschijnlijk omdat het
106
10
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J . N. BIRABEN, p.497-499.

' A. R. BURN, p. 3-7.

moeilijk was deouderdom teberekenen. Detijdrekening geschiedde meestal naar dejaren vande consuls; er waren lijsten vande
consuljaren, maar die had niet iedereen tot zijn beschikking. De
onzekerheid omtrent deleeftijd blijkt uitdevoorkeur voor getallen,
die eindigen op nul,een en vijf. Dit wordt geïllustreerd door de
grafschriften in Quattuor Coloniae (prov. Africa):
in Quattuor Coloniae in de ouderdom

TABEL 23. Aantal personen overleden
van 50-54 en 60-64 jaar
Leeftijd
50
51
52-54

108

Aantal

Leeftijd

Aantal

51
17
13

60
61
62-64

71
21
13

De onbetrouwbaarheid van de vermelde leeftijden blijkt nog
duidelijker uit het grote aantal honderdjarigen en ouderen toten
met 135jaar toe, zoals tabel 24laat zien.
TABEL 24. Personen van

Celtianis.10»

Levende
personenop
de leeftijd
van...jaar

:

100
105
110
115
120
125
130
135

honderd jaar en ouder in Quattuor Coloniae en

QuattuorColoniae
Mannen
Vrouwen

Celtianis
Mannen

Vrouwen

aantal

perc.

aantal

perc.

aantal

perc.

aantal

perc.

901

100,0%

690

100,0%

683

100,0%

575

100,0%

48
21
5
2
1

5,3%
2,3%
0,5%
0,2%
0,1%

37
16
9
5
4
1

5,4%
2,3%
1,3%
0,7%
0,6%
0,1%

60
24
14
2
2
2
1

8,8%
3,5%
2,0%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%

61
17
12
6
5
4
3

10,6%
2,9%
2,1%
1,0%
0,9%
0,7%
0,5%
0,2%

-

-

-

-

-

-

1

Hoewelsommigeonderzoekersdergelijke hogeleeftijden aanvaarden en ze verklaren door de bijzondere gunstige gezondheidstoestand inhetNoord-Afrikaanse deel vanhetRomeinse rijk, worden
zedoorveleanderen zeerkritischbeschouwd. Zemoeten evenongeloofwaardig geacht worden als een opschrift op een grafsteen in
Cirta, datdaar een vrouw begraven ligt van 105jaar met haar kin108

I. KAJANTO,p.l8.

" • I. KAJANTO, p.27-28, tables 4 en5.
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deren van20, 12en 8jaar, waarbij het opschrift de indruk wekt,
dat devier personen gelijktijdig begraven zijn110.
In Quattuor Coloniae zouden resp.slechts 6en1kinderenbinnen
het eerste levensjaar zijn overleden. De sterfte tussen 1-25 jaar
zou in Celtianis voor mannen 6,2% en voor vrouwen 7,3% hebben bedragen. De gemiddelde leeftijd bij overlijden wasdanook
uitzonderlijk hoog: in Celtianis 60,2jaar enin Quattuor Coloniae
46,0jaar l u .
De indruk, die men van de demografische toestand in NoordAfrika krijgt, wasniet representatief voor de andere delen vanhet
Romeinse rijk. Degemiddelde leeftijd bijoverlijden was elders veel
lager: in Ostia 16,8jaar, inhet vóór-Christelijke Rome 21,1 enin
het Christelijke Rome 23,4jaar. Wellicht zijn deze gemiddelden
echter weer te laag, door eenoververtegenwoordiging van de kinderen.
Volgens de grafstenen in Rome en Carthago wasde sterfte van
vrouwen indeleeftijdsperiode van 12-22jaar zeer groot. Dehuwelijken werden, althans watdevrouwen betreft, opjeugdige leeftijd
gesloten:vaneentotaal van59 vrouwen waren er32 getrouwd tussen 12en 17jaar, 15tussen 17en22en 12waren ouder dan22jaar
toen zij in het huwelijk traden. Na 40-45jaar wasde leeftijdsverwachting voor vrouwen hoger dan voor mannen112.
Degrafschriften bevestigen ingrote trekken deresultaten vanhet
onderzoek van de skeletten: de lage gemiddelde leeftijd, de grote
sterfte van de vrouwen opjeugdige leeftijd door de gevaren verbonden metzwangerschap engeboorte, dehogere leeftijdsverwachting voor vrouwen danvoor mannen alszij dit doorstaan hebben.
Voor zover de resultaten van het onderzoek van de grafschriften
afwijken van dat van de skeletten, moet aan de betrouwbaarheid
van degrafschriften worden getwijfeld.
III. D E OVERBLIJFSELEN VAN MENSELIJKE AKTIVITEITEN, VOOR ZOVER
ZIJ VAN DEMOGRAFISCH BELANG ZIJN

De mogelijkheden totvestiging entotverkrijging vanvoldoende
voedsel waren in vroegere tijden in hoge mate afhankelijk vanhet
natuurlijke milieu. De bandkeramici zochten devruchtbare loessgronden op,later aanheteinde vanhetneolithicum eninde ijzertijd bestond erjuist eenvoorkeur voordelichtezandgronden 113 . In
110
111

112
113
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I. KAJANTO,P.19.
I. KAJANTO, p.6, 14.

A. R. BuRN,p.lO-13.
H.JANKUHN (1961), p.153-154, 155.

het algemeen zijn moerassen, dichte bossen enhoge bergen ongunstig geweest voor devestiging van nederzettingen.
Voor mens en dier wasde nabijheid van drinkwater noodzakelijk. De overgang van zoet naar zout water, zoals in de Oostzee
omstreeks 5500 voor Chr. U4 en van het Flevomeer aan het begin
van de middeleeuwen, moet voor de mensen in het omliggende
land vaningrijpende betekenis zijn geweest. Aanheteinde vande
Sumerische beschaving indeperiode van2400-2100voor Chr. trad
een verzilting op, waardoor de verbouw van tarwe onmogelijk
werd enmenalleen nog gerst kontelen115.
Er zijn allerlei veranderingen opgetreden, welke het gevolgwaren vannatuurlijke oorzaken - het klimaat werd vochtiger, waardoor de veenvorming werd versneld, de transgressie van de zee
zette grote delen vandekustgebieden onder water - maar hetnatuurlijke milieu onderging eveneenswijzigingen tengevolgevanhet
ingrijpen vande mens, bijv. door ontbossing en uitputting vande
humus. Deontbossing geschiedde door het afbranden vande bossenvoor ontginningen, onder hetoude bouwland heeft men dikwijls
sporen vanhoutskool gevonden116. Opvele plaatsen schijnt ereen
vrijregelmatigeafwisseling tezijngeweestvanbos- bouwland- grasland - bos, waarbij in het bodemprofiel de laag van de bosgrond
gescheiden wordt vanhetbouwland door eenbrandlaag 117 .
De ontbossing werd mede bevorderd door dedomesticatie vande
dieren; varkens, schapen en geiten moesten hunvoer voor een belangrijk deel in de bossen of op open plaatsen in het struikgewas
vinden, hetgeen echter dejonge aangroei niet ten goede kwam 118 .
Demenshadhoutnodigvoorzijn woning- debandkeramici bouwden grote woningen vanzwaar hout - enverder voor brandstof119.
Het pollenanalytisch onderzoek verschaft belangrijke gegevens
over detoestand vanhetvroegere natuurlijke milieu. Voor dekennisvan deomvangvandemenselijke bewoningzijnvooralde graanpollenvan betekenis120.
Er zijn vele aanduidingen van wijzigingen in het klimaat vochtige en droge, koude enwarme perioden wisselden elkaar af. Toch
wordt er de laatste tijd door onderzoekers voor gewaarschuwd de
betekenis van klimaatsveranderingen niet te overschatten. De
woestijnvorming inhetNabije Oostenende Sahara iseerder tewijten aande aktiviteiten vandemens danaaneenverandering van
114

H . T j . WATERBLOK (1968), p.1096.
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R. O. W H Y T E , P . 96-97.
H . J A N K U H N (1961), p . 6 .
117
G. R . G A L Y , p . 7 2 5 ; B. SOUDSKY (1966), p . 7 9 .
118
B. H . SLICHER VAN B A T H (1960), p . 8 3 - 8 4 .
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R. O. W H Y T E , P . 8 1 .
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H . JANKUHN (1961), p.156, 159;M . M Ü L L E R - W I L L E (1963), p . l l .
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het klimaat 121 . De nederzettingen van de Noormannen op Groenland zijn evenmin door een opgetreden klimaatsverslechtering verdwenen. De Noormannen overleefden de eerste koude periode van
ong. 1200tot in deveertiende eeuw. Daarna werd het klimaat weer
zachter; de tweede koude periode, die in de zestiende eeuw begon,
hebben de nederzettingen niet meer gehaald, zezijn dusjuist onder
gunstige klimaatsomstandigheden verdwenen122.
1. De nederzettingen

Bij de jagers en voedselverzamelaars waren de rondtrekkende
groepen nog klein: in het Moustérien (ong. 75.000 voor Chr.)
bestonden dergelijke groepen vermoedelijk uit ongeveer 30 personen. Een vermeerdering van de bevolking vond plaats sedert het
Magdalénien (18.000-10.000 voor Chr.). Vooral tijdens het Magdalénien VI nam de bevolking snel toe ten gevolge van de uitvindingvan de boog,devisvangstinderivieren endeconservering van
het vlees door het te roken. In Couze (Dordogne) zou op 3 km2
zelfs een bevolking van 450-700 personen hebben geleefd123. Dit
zou een zeer groot aantal zijn; voor de jagersvolken neemt men
aan, dat een individu voor zijn voedsel 2 à 1\ km2 nodig had 124 .
In de Tehuacan vallei in Mexico rekent MacNeish dat omstreeks
6800 voor Chr. daar drie groepen zijn geweest met een totaal van
12tot 24personen, dus 4 à 8personen per groep.
De overgang van jagen en voedsel verzamelen naar akkerbouw
en veehouderij voltrok zich in het Nabije Oosten in de Fertile Crescent omstreeks 9000 voor Chr. De eerste dorpsnederzettingen worden op ongeveer 7000 voor Chr. gedateerd. Van Klein-Azië verbreidden zich de vaste vestigingen met akkerbouw en veehouderij
naar Thessalië en vandaar naar de Hongaarse laagvlakte, voorts
van Klein-Azië langs de Middellandse zeekust en de Atlantische
kust. Omstreeks 3000voor Chr. waren erin Europa ten zuiden van
Scandinavië overal vaste nederzettingen met akkerbouw125.
De nederzettingen hebben hun sporen in de grond nagelaten;
in streken met een droog klimaat vindt men vaak nog de grondslagen van uitgebreide dorpen en steden, zo in Mésopotamie,
Egypteen Peru.
Voor het demografisch onderzoek zou het ideaal zijn, indien men
niet alleen over de sporen van de woningen van een bepaalde
121

R. O. WHYTE, p.69; K. W. BUTZER, p.45; J. TKERONT, p.430.
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K . J . KROGH, p.l 19-120.
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M. H. ALIMEN und M. J. STEVE, p. 66.
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E. S. DEEVEY, p.197-198; M. D. COE, (1967), p.61.
126
H. Tj. WATERBOLK (1968), p.1095-1096, 1093.

174

plaats, maar ook over het grafveld en het areaal van het bouwland
beschikte. Men zou op grond van deze gegevens met vrij grote
zekerheid gevolgtrekkingen kunnen maken over het bevolkingsaantal. Dit vereist breed opgezette archeologische onderzoekingen,
zoals in de Tehuacan vallei in Mexico, Bylany in Tsjecho-Slowakije, Halleby in Zweden126. In Wapse (Drenthe) is het aantal begravenen bekend en er zijn een drietal boerderijen opgegraven127.
Bij de opgravingen ishet meestal niet zo moeilijk het aantal huizen te bepalen; vaak vindt men ook sporen van oude haardvuren
terug. Nu is het evenwel de vraag of in ieder huis één gezin heeft
gewoond. In Bylany (Tsjecho-Slowakije) in nederzettingen van de
bandkeramici uit de tijd van 4500-3000 voor Chr. was dit vermoedelijk niet het geval. Daar zijn huizen van verschillende lengte gevonden en in de langere huizen werden twee of meer haardsteden
aangetroffen. Soudsky heeft hier op één gezin per haardstede gerekend: huizen van 6-9 m lengte werden door 1gezin bewoond,
van 11-16 m door 2gezinnen, van 18-23m door 3envan 27-33 m
door 4 gezinnen. Per nederzetting waren er 6-7 huizen en ca. 20
gezinnen128.
Vermoedelijk kan men in de meeste nederzettingen het aantal
gezinnen gelijk stellen aan het aantal huizen, hoewel ook buiten het
bandkeramisch gebied grotehuizenzijn gevonden.
De archeologie laat ons in de steek bij de vraag uit hoeveel personen een gezin bestond of door hoeveel personen een huis werd
bewoond, die tesamen het huishouden vormden. Men moet evenwel over dit gegeven beschikken om het totaal aantal inwoners van
een nederzetting te kunnen bepalen. Slechts weinig onderzoekers
hebben zich bezig gehouden met de vraag van de grootte van het
gezin of het huishouden in de pre- en protohistorische tijd. Vele
archeologen slaan deze trede in de redenering over. Zij vermelden
het aantal huizen van de nederzetting; op grond daarvan noemen
zij een vermoedelijk aantal inwoners, het hypothetisch aantal personen per gezin ofhuishouden wordt daarbij niet vermeld. Achteraf kan wel worden nagegaan, welke grootte van het gezin of huishouden door de archeoloog impliciet is ingevoerd. In de hierna
volgende tabel 25 berusten alle aantallen, vermeld in de kolom
'Aantal personen per gezin of huishouden' op een dergelijke wankele basis.
126
D. S. BYERS, van de zes delen over de opgravingen zijn er thans twee verschenen: vol. I, Environment and subsistence, vol. II, Non-ceramic artifacts;
B. SOUDSKY (1966), in het kort in B. SOUDSKY (1962), p.190-200; S. O. Lindquist.
127
H. Tj. WATERBOLK (1957), p.64-65; id., (1959), p.33.
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Slechts Soudsky en Haarnagel hebben aan dit vraagstuk enige
aandacht besteed. Soudsky veronderstelt, dat ieder gezin gemiddeld bestaat uit ongeveer tien personen: namelijk 2 of 2\ volwassenen en 1\ kinderen. Volgens hem zouden de vrouwen een gemiddelde leeftijd van 25 j a a r hebben bereikt en iedere vrouw zou gemiddeld tien kinderen hebben voortgebracht. Van de kinderen zou
meer dan een derde overleden zijn vóór het bereiken van de volwassen leeftijd. V a n de zes overblijvende kinderen zou de helft,
dus drie, uit meisjes bestaan. Dit zou voldoende zijn geweest om de
bevolking in stand te houden 1 2 9 . Bij deze redenering van Soudsky
zou men kunnen opmerken, dat een gemiddelde leeftijd in het algemeen van 25 j a a r voor de bandkeramici mogelijk is, maar dat
door de grote sterfte van de vrouwen in de leeftijdsgroep van 15-19
jaar, de gemiddelde leeftijd van de vrouwen lager zal liggen. De
kindersterfte zal vermoedelijk boven de door Soudsky aangenomen
30% liggen. Het aantal van gemiddeld tien kinderen per volwassen
vrouw is zeer hoog, door Soudsky is het biologisch maximum aangenomen. Vermoedelijk zal door langere voortzetting van de borstvoeding het interval tussen elke geboorte meer dan één j a a r hebben bedragen. Al deze oorzaken moeten er toe hebben geleid, dat
de gemiddelde gezinsgrootte kleiner was dan de door Soudsky veronderstelde tien personen.
Haarnagel heeft geprobeerd het aantal inwoners van Feddersen
Wierde te berekenen, een terpnederzetting uit de 3e eeuw na Chr.
met 25 à 30 boerderijen. Hij veronderstelt, dat het huishouden van
de boerderij als volgt was samengesteld: 2 grootouders, 2 ouders,
2 kinderen en 2 knechten of meiden, in totaal acht personen 130 .
Dit is te modern gedacht, het drie-generatie-huishouden van grootouders, ouders en kinderen is een vrij recent verschijnsel, een gevolg van de stijging van de gemiddelde levensduur. Voorts is geen
rekening gehouden met de grote vrouwensterfte, waardoor complete
gezinnen, waarvan beide ouders in leven zijn, vrij zeldzaam zullen
zijn geweest. Het aantal van twee kinderen is bijzonder laag, in
verband met de grote kindersterfte.
Verspreid in de literatuur zijn gegevens vermeld over het aantal
boerderijen of huizen per nederzetting en (of) het aantal personen
per nederzetting. I n de navolgende tabel 25 zijn hiervan enige
voorbeelden gegeven.
I n het algemeen zijn vermoedelijk de boerennederzettingen van
vrij geringe omvang geweest, drie tot vijf huizen. Waterbolk acht
het waarschijnlijk, in verband met de ligging van de grafvelden, dat
in Drenthe een groot aantal van dergelijke kleine buurschappen
la

» B. SOUDSKY (1966, p.80-31.

130

176
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T A B E L 2 5 . Gegevens over h e t a a n t a l huizen of gezinnen p e r nederzetting, h e t
a a n t a l personen p e rgezin ofhuishouden enh e t totaal a a n t a l person e n per nederzetting. 1 3 1
Plaats

Bylany, Tsj.SI.
Sumeri«
Aichbühl, Dtsl.
Wapse, Nederl.
Drenthe, Nederl.
Sleen, Nederl.
Skörbaek Hede, Den.
Feddersen WierdeD.
Halleby, Zweden
Halleby, Zweden
Diemelgebied, Dtsl.
Hailfingen, Dtsl.
Sierexen, Dtsl.
Warendorf, Dtsl.
Hailfingen, Dtsl.
by Osnabrück, Dtsl.
Gristede, Dtsl.
Hongarije
bij Varlar, Dtsl.

Periode

4500-3000 v.C.
3000 v.C.
neolithicum
900-400 v.C.
ijzertijd
Üzertüd
ijzertijd
3e eeuw na C.
voor 400 n.C.
6e eeuw
500 na Chr.
6e eeuw
vroege m.e.
vroegem.e.
eind 7eeeuw
eind 8eeeuw
9e eeuw
ca. 1000
1000-1050

Aantal huizen
of gezinnen
per nederzetting
20 gez.
(7 huizen)

-

25
3
3-4
15-20
3-4
25-30
4
3
4-10

-4-5
3-5

-6
5
35-36
10

Aantal personen
per gezinof
per huishouden

Aantal personen
per nederzetting

10

200

5
4-8
5
5

100-200
15
15-20

-8
-7
-7
_

5-6
6

_

_
20
•
20-35

200-250

250
47

_

180-220
60

hebben gelegenoponderlingeafstand van ong. 1,5 km 132 . Vermoedelijk lagen denederzettingeninverschillende delen van Duitsland
en Scandinaviëinde ijzertijd endevroege middeleeuwen wat verder van elkaar.I nde kustgebieden wasmen door de terpen tot een
dichtere bewoning gedwongen, hoewel ookhier grote verschillen
zullen hebben bestaan, alnaar gelang van deoppervlakte van de
terp. Halbertsma stelthet aantal nederzettingen inWestergo inde
eerste eeuwna Chr. op700van verschillende grootte. Hijschatde
totale bevolking opmeer dan20.000 zielen133. Ditzou gemiddeld
ca.30 bewoners per terp zijn, watveel minder isdan Feddersen
Wierde met 200-250bewoners.
In Peru aandekust van deStille Oceaan zijn talvan nederzettingen bewaard gebleven. Zijliggen in kleine vruchtbare vlakten
langs ongeveer 26rivieren, dieinde Oceaan uitmonden. Op grond
van het aantal huizen isgeschat, dat omstreeks 2000voor Chr. het
bevolkingsaantal van elk van deze nederzettingen varieerde tussen
181
B. SOUDSKY (1966), p . 7 a - 7 9 Bylany; V . G. C H I L D E , p . 4 S u m e r i ë ; H .
J A N K U H N (1969), p . 4 8 A i c h b ü h l ; H . T j . WATERBOLK (1957), p . 6 4 - 6 5 W a p s e ;
id. (1959), p . 33 D r e n t h e , Sleen; M . M Ü L L E R - W I L L E (1965), p . 7 8 , 160-163
Skörbaek H e d e ; W . HAARNAGEL (1962), p.151 Feddersen W i e r d e ; S. O .
Lindquist, p.156 H a l l e b y ; W . A B E L , p . 3 1 Diemelgebied, p . 2 6Hailfingen, p . 1 5
Sierexen, p . 2 5 Gristede; M . M Ü L L E R - W I L L E (1963), p .31 Warendorf; G.
W R E D E , p . 3 1 4 , bij O s n a b r ü c k ; E . FÜGEDI, p.1301, 1303 H o n g a r i j e ; A . K.
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50en500inwoners met eengemiddeldevan ongeveer 330.De totale
bevolkingvanPeru moet toen 50.000-100.000 personen hebbenbedragen; indeperiode tothetbeginvandejaartelling zoudebevolkinggestegenzijntot 4à4,5 miljoen134.
In Polen heeft men uitdetijd vanong. 400voor Chr.eennederzetting op een eiland ontdekt, Biskupin, bestaande uit 102-106
huizen; de bevolking wordt geschat op 1.000-1.200 inwoners, dus
10-12perhuis 135 .
In Groenland zijn in Estrybyggd 220boerderijen van de Noormannen opgegraven eninVestribyggd 80.Volgens een schriftelijke
overlevering moeten er ca. 1300 190boerderijen in Estrybyggd en
90inVestribyggd zijn geweest. Inhetoostelijk deelvanhet eiland
zijn meer boerderijen gevonden daner volgens deschriftelijke opgaven moesten zijn. Ditisniet zoverwonderlijk, want de opgegraven boerderijen zijn afkomstig uit eenperiode van 500jaren. Op
grond van het aantal boerderijen wordt de totale Noormannenbevolking in Groenland omstreeks 1300 op 2.000-4.000 inwoners
geschat136. Ditzoudus 7-14personen perboerderij zijn.
In tabel 25varieert hetaantal personen pergezin ofhuishouden
tussen vier en tien; in de meeste gevallen wordt het op vijf àzes
geschat. Hetisonduidelijk ofdit getal door deonderzoekers isvastgelegdinverband metdeoppervlakte vandewoonruimte ofdatzij
van moderne gegevenszijn uitgegaan. Voorlopigkanmenaandeze
getallen geen al te grote wetenschappelijke waarde hechten. Hetzelfde geldt voor het aantal personen per nederzetting, aangezien
dit afhankelijk isvanhetaantal personen pergezin ofhuishouden.
Een andere nogminder exacte methode isde schatting vanhet
aantal inwoners op basis van de oppervlakte, die met huizen is
bebouwd. Bijhetonderzoek naar het aantal inwoners vande middeleeuwse steden heeft men deze methode toegepast. De vraag in
hoeverre deze methode betrouwbaar is, heeft aanleiding gegeventot
uitvoerige discussie's137. Indien de resultaten vandit soort onderzoekingen voor demiddeleeuwen reeds twijfelachtig zijn, eenperiodewaarvan men deschattingen nogaanschriftelijke gegevenskan
toetsen, danworden degetallen voor deprehistorie wel uitermate
onzeker.
Het iseenmethode, welke gebruikelijk isvoor de schatting van
het aantal inwoners vanstedelijke nederzettingen. Wezien, datde
oppervlakten vande steden indeloop dergeschiedenis steeds groter worden:JarmoinMésopotamie (7000-6000 voor Chr.) had een
134
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oppervlakte van 1ha, het gelijktijdige Merimde aan de westelijke
oever van de Nijl besloeg 2,4 ha;kort na 3000 voor Chr. waren de
steden veel uitgestrekter: Ur had een oppervlakte van 45 ha en
Khafaje van bijna 40ha 138 . De moeilijkheid ligtin de bepaling van
het aantal inwoners per hectare. Bijverschillende beschavingen rijst
bovendien de vraag in hoeverre de totale bebouwde oppervlakte
voor bewoning werd gebruikt en niet voor bestuurs- of religieuze
doeleinden. Bovendien vindt men ook, dat paleizen, tempels en
hutten zich in een grote verspreiding over een hele zone uitstrekten. Een voorbeeld hiervan is Tikal (Guatamala), een Maya stad
uit 600-900 na Chr. met een bevolking van 10.000-11.000 inwoners op een oppervlakte van 15 km 2 , het bestuurscentrum alleen
besloeg reeds 1km2 139.
Het aantal inwoners kan ook worden bepaald door te letten op
de capaciteit van de publieke voorzieningen; de grootte van de
kerkgebouwen, theaters, arena's, badhuizen, etc. 140 . In Hongarije
heeft men op deze wijze een bevestiging gevonden voor het geringe
bevolkingsaantal van de meeste dorpen in de middeleeuwen. Op
grond van verschillende grafvelden had men geconcludeerd, dat de
bevolking van de dorpen slechtsgering was. Uit deopmetingen van
een honderdtal kerkgebouwen uit de elfde en twaalfde eeuw bleek,
dat deze een gemiddelde oppervlakte van 33 m 2 hadden. In kerkgebouwen met een dergelijke oppervlakte kunnen niet meer dan
150 personen de kerkdiensten bijwonen. Uitgaande van de veronderstelling, dat 15-20% van de bevolking door tejeugdige leeftijd, ziekte of ouderdom de dienst niet konbijwonen, komtmen tot
een totale bevolking van de dorpen in deze tijd van 180-220 personen141. In de daarop volgende eeuwen zou de dorpsbevolking nog
zijn teruggelopen door epidemieën en emigratie naar de steden:
in de dertiende eeuw gemiddeld 140, in de veertiende eeuw 130 en
in de vijftiende eeuw 115 personen142.
Het kerkgebouw was het kerkelijk centrum voor een groter gebied, waaraan de zorg voor het onderhoud van de kerk en voor het
levensonderhoud van de pastoor was opgelegd. Volgens een bepaling van de Capitulatio departibus Saxoniae (775-790) moesten telkens
120 boerderijen voor dit doel één boerderij met twee hoeven land
eneenknecht en een meid ter beschikking stellen.In het gebied van
Osnabrück waren in de negende eeuw 7gouwen en in iedere gouw
was één kerk; volgens de Capitulatio zouden er dus 840 boerderijen
188
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moeten zijn. Wrede is door onderzoek van de kavelvormen, de
begrenzingen van de oudste parochies en het wegennet gekomen
tot 140dorpenenbuurschappen meteentotaalvan 900 boerderijen.
Per dorp ofbuurschap isdit eengemiddelde van 6,4 boerderijen.
Wrede schat de totale bevolking van de zeven gouwen op 6.600
inwoners, hetgeen 7,3personen per boerderij zouzijn en ongeveer
47inwonersper dorp 143 .
2. Het bouwland
De archeologen hebben de laatste decennia een grote belangstelling getoond voor het bouwland in depre-en protohistorische
tijd. Onze kennis isin ditopzicht belangrijk vergroot. Vanuit een
demografisch gezichtspunt isde samenhang tussen de oppervlakte
van hetbouwland endemenselijke nederzetting vangroot gewicht.
De vraag, waar hethier vooral omgaat isniet de grootte vanhet
totale areaal bouwland, maar veel meer hoeveel bouwland gemiddeld tot één boerderij behoorde; dit bouwland moest voldoende
opbrengen voor hetlevensonderhoud vanhetgezin ofhet huishouden, dat de boerderij bewoonde. Indien mendan nogde grootte
van het gezin of het huishouden kent, kan gemakkelijk bepaald
worden hoeveel bouwland per hoofd nodig wasomin het levensonderhoud tevoorzien.
Terwijl er vrij veel gegevens bekend zijn over het totale areaal
bouwland bijverschillende nederzettingen enerookvrij veel materiaal isover hetaantal huizen ofgezinnen, waaruit de nederzetting
bestond, beschikt men slechts zelden over de combinatie van de
beide soorten vangegevens144. Hetantwoord opdevraag naarhet
areaal bouwland per boerderij (ofgezin) enper persoon kan vrijwel niet worden gegeven. Bijdemetwalletjes omgeven akkercomplexen uitdeijzertijd inJutland, Sleeswijk enNederland heeftmen
overal welsporen van huizen gevonden, maar deze lagen of over
elkaar heen, ófwaren over eengroot gebied verspreid. Duidelijkis,
dat niet alle huizen gelijktijdig bewoond zijn geweest, maar achtereenvolgens145. Dientengevolge blijft hetonzekeruit hoeveel huizen
de nederzetting opeenbepaald tijdstip bestond. Hoewel de akkercomplexen uit de ijzertijd soms zeer uitgestrekt waren, waren de
meeste toch kleiner dan 20ha, gemiddeld 8 ha 146 . Ditzou wijzen
op kleine nederzettingen vanslechts enkele boerderijen.
In tabel 26zijn enkele voorbeelden uitdeliteratuur verzameld.
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T A B E L 26. A r e a a l b o u w l a n d p e r nederzetting, p e r boerderij (gezin) en p e r
hoofd ( i n h a ) . " '

Plaats

Bylany, Tsj.-Sl.
Sumerië
SkörbaekHede, Den.
Frankische nederzettingen
bij RijnenRuhr
Halleby, Zweden
Juby, Zweden
Prästgarden Skärkind,
Zweden
Buckigau, Dtsl.
Noordwest-Dtsl.
Sierexen, Dtsl.
Oldenburg, Dtsl.
bij Osnabrück, Dtsl.
goederen Corvey,D.
Suffolk, Engeland

Periode

Totaal areaal
bouwland van
de nederzetting
(ha)
9-10

4500-3500 v.C.
3000 v.C.
ijzertijd

60

6e eeuw
6e eeuw
6e eeuw

4- 5
50
28

6e eeuw
vroege middeleeuw.
vroege middeleeuw.
vroegemiddeleeuw.
vroegemiddeleeuw.
eind 8eeeuw
11eeeuw
1086

37
10

-

14-15
20

-

Areaal bouwland per gezin ofboerderij (ha)

Areaal
bouwland
per hoofd
(ha)

0,45-0,5
0,35
15

0,05
0,07

1,5-2,0
16

-

-

2,5-4,0
1,5-4,0
7,0-9,0
3,0-6,0
3,2
5,2
12,0

-

1,0

0,5

2,4

In het algemeen zijn hetvolgens bovenstaande tamelijk kleine
complexen bouwland, variërendvan4tot 60ha, de nederzettingen
bestaanuit drie tot zesboerderijen. InBylanywarener meergezinnen perboerderij, in totaal 20gezinnen. Indien men Sumeriëen
Bylany met een bijzonder gering areaal per gezin ofboerderij buiten beschouwinglaat, dan beschikt overal elders een boerderij over
minstens 1,5hectare bouwland; in Scandinavië loopt ditzelfsop
tot 15en16ha. De meeste auteursnemen aan, dat in de Westeuropesegraanbouw 0,5-1,0 haper hoofd vereist was.Het areaal moest
ook wel eendergelijke omvang hebben, omdat deopbrengstenin
verhouding tothetzaaizaad zeer laag waren.
Bij debeoordeling van debeide laatste kolommen van tabel26
moet echter enige voorzichtigheid worden betracht, omdat op
enkele punten verschil van interpretatie van degegevens mogelijk
is. Onduidelijk is,ofin het areaal bouwland ook het braakland begrepen isofdat alleen het areaal van hetingebruik zijnde bouwland isopgegeven. InBylany ishet braakland, door het daar toegepaste landbouwstelsel van tienjarige braak, niet inbegrepen; in
Skörbaek Hede (Amt Aalborg,Jutland) eninHalleby (Ostergötland, Zweden) echter wel. Indelaatstgenoemde plaats heeft men
een Vastra eneen Ostragardet, wat opeen tweeslagstelsel zou wij" ' B. SOUDSKY (1966), p . 78-79 B y l a n y ; V . G. C H I L D E , p . 4 S u m e r i ë ; M .
M Ü L L E R - W I L L E (1965), p . 8 4 Skörbaek H e d e ; W . A B E L , p . 1 5 Frankische nederz e t t i n g e n ; S. O . LINDQ_UIST, p . 4 6 H a l l e b y , J u b y e n P r ä s t g a r d e n S k ä r k i n d ;
W . A B E L , p . 1 5 Buckigau, N W . Duitsland, Sierexen; M . M Ü L L E R - W I L L E (1963),
p . 3 1 O l d e n b u r g ; G. W R E D E , p . 3 1 4 bij O s n a b r ü c k , goederen C o r v e y ; J . C.
RUSSELL (1948), p .312 Suffolk.
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zen 148 . Aaannemende, dat in Skörbaek Hede ook de helft van het
land braak lag, zou het werkelijk met graan bebouwd land 7,5 en
8,0 ha hebben bedragen. Dit zou het verschil met de andere bedrijven beduidend minder maken, maar het is onduidelijk, waarop de
getallen van de andere bedrijven betrekking hebben:areaal met of
zonder braakland.
Bijdeberekeningvan het areaal bouwland per hoofd kan men het
areaal bouwland per boerderij delen door het aantal leden van het
gezin of het huishouden. Men kan echter ook in verband met de
voeding uit de opbrengst van het land het aantal personen op de
boerderij omrekenen tot persoonseenheden, waarbij de kinderen als
een halve persoonseenheid worden gerekend149. Men krijgt de indruk uit de getallen, dat hier steeds is gerekend naar het absolute
aantal personen, zonder omrekening in persoonseenheden.
Speciale aandacht vraagt de bandkeramische nederzetting in
Bylany (4500-3000 voor Chr.) waar minder dan een halve hectare
bouwland voldoende zou zijn geweest voor het levensonderhoud
van één gezin. Daar Soudsky heeft aangenomen, dat het gezin uit
tien personen bestond, zou 500 m 2 voldoende opbrengen voor de
voedingvan éénpersoon. Dit moet onwaarschijnlijk worden geacht.
Uit de opgravingen in Bylany blijkt, dat elke nederzetting over
30 ha bouwland beschikte; per vijfjaar zouden hiervan 9 à 10 ha
zijn gebruikt. Elk stuk van 10hectare zou gedurende vijfjaren met
graan - tarwe, gerst en gierst - zijn bebouwd, daarna zou het land
gedurende tien jaren met eikenopslag zijn begroeid. Na verloop
van deze termijn werd het hout verbrand en het land werd weer
gedurende vijfjaren met graan bebouwd. Dit proces zou driemaal
herhaald zijn, de gehele cyclus zou 45jaren in beslag hebben genomen. Hierna werd de nederzetting verplaatst voor een volgende
cyclus van 45jaren. In het dorp werden verder nog 20 tot 40 runderen gehouden. In de afvalpunten waren 80% van de botten afkomstig van runderen en 20% van schapen en geiten, het wild
ontbrak vrijwel geheel. Dit isin volledige overeenstemming met de
voeding in andere bandkeramische nederzettingen150.
Al mag men veronderstellen, dat op de loessgronden met toepassing van de brandcultuur de opbrengsten vrij hoog zullen zijn geweest, dan nogiseen areaal van 9à 10hectare voor devoeding van
200 personen zeer gering. Reeds eerder is er op gewezen, dat de
148
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B. SOUDSKY (1966), p . 7 9 ; H . H . M Ü L L E R , p.145-149 op g r o n d v a n een
groot aantal vindplaatsen uit de bandkeramische tijd: 5154 botten van huisdieren (93,6%) en 352 van wild ( 6 , 4 % ) . D e verdeling onder de huisdieren was
61,2% runderen, 2 6 , 1 %schapen en geiten en 1 2 , 7 % varkens. V o o r latere tijden
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gezinnen inBylany vermoedelijk kleiner waren dan door Soudsky
isverondersteld.
Hoe uitzonderlijk het kleine areaal inBylany welzou zijn,kan
men ookzien uiteenvergelijking metSumerië. Daar konmen met
een areaal van 700m 2 per hoofd volstaan, maar ditwas mogelijk
door bevloeiing, zodat mentweemaal perjaar kon oogsten151.
Ditwaren dusbijzondere omstandigheden.
Het areaal vande bedrijven in Skörbaek Hede en Halleby is
groot, 15-16 ha. Over deze nederzettingen ismendoor hetarcheologisch onderzoek goed ingelicht. I n Skörbaek Hede waren in de
vóórromeinse ijzertijd drie boerderijen, in de oudere Romeinse
ijzertijd vier. InHallebywarenbijhetbeginvan dejaartelling vier
bedrijven; van400-475 lagdenederzetting verlaten, indezesde
eeuw werden drie nieuwe bedrijven gesticht. Inbeide plaatsen bestond hetbouwland uitdecomplexenvanaaneengesloten metwalletjesomgevenkavels,tergroottevan60hainSkörbaekHedeenvan
50hainHalleby (22haVastra- en 28haÖstragardet) 152 .
Müller-Wille wijst ophetverschil in bedrijfsgrootte tussende
boerderijen indeijzertijd endieinde middeleeuwen, toen de gemiddelde bedrijfsgrootte opdezandgronden 3-5hawas.Devermindering indebedrijfsgrootte moet een gevolg zijn geweest van
een intensivering in de akkerbouw. Müller-Wille meent, dat dit
mogelijk werd door eenwijziging vanhet bedrijfssysteem153. In de
ijzertijd werd hetland afwisselend alsbouwland en alsgrasland
gebruikt; inde vroege middeleeuwen ging men over toteen systeem vanpermanent bouwland, hetzij afgewisseld meteenkort
durende braak, hetzij indevormvanvoortdurende graanbouwmet
plaggenbemesting. OokLindquist vermeldt, dat in de inägoma
(verg.Engelsinfield) bouwland engrasland ongescheiden, gemengd
lagen, hoewel vaak dehogere delen vooral alsbouwland werden
benut. Deinägoma waren door een omheining ofwal omgevenen
daardoor gescheiden vandeutmark, deniet-gecultiveerde gronden
{outfield), welke voor het weiden van vee werden gebruikt154.
Het verschil tussen debedrijfsgrootte in deijzertijd enin devroege
middeleeuwen moet dusvermoedelijk verklaard worden als een
gevolg van een concentratie enintensiever gebruik vanhet bouwland.
Misschien ismede een oorzaak, datmenindevroege middeleeuwen er toeoverging betere, zwaardere grondsoorten te bebou161
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wen. Debouwlandcomplexen uitdeijzertijd welke thans uit Denemarken, Zweden, Duitsland, Nederland en Engeland bekend zijn,
zijn alle in heidevelden gelegen of soms in bossen. Het is moeilijk
na tegaan ofde oude bouwlanden ookopdeplaats vande huidige
akkers hebben gelegen. Deopbrengsten op degronden, waar men
thans nogdeprehistorische akkers vindt, moeten zeer laag zijngeweest vanwege de onvruchtbaarheid vande grond. Voor het verbouwen van voedsel voor het boerengezin op deze gronden moet
eenvrijgroot areaalnodigzijn geweest.
Er zijn nogandere meer indirecte methoden ontwikkeld omhet
areaal bouwland indepre-enprotohistorische tijd tebepalen, maar
zezijn nogminder betrouwbaar. Eengrootdeelvandehuidige cultuurgrond bestaat uit land, dat nogin de historische tijd is ontgonnen, na devroege middeleeuwen. Door eensoort afpel-methode, waarbij men van de huidige cultuurgrond het in historische
tijd ontgonnen land aftrekt, houdt men het areaal van het oude
bouwland over (hetAltlandofde Altfelder).Op deze wijze is vastgesteld, datin Paderborn hetoude bouwland indevroege middeleeuwen 1,7% van de gehele bodemoppervlakte besloeg en in de
omgeving van Northeim 3,3-4,0%. In het laatstgenoemde gebied
zou in de vroege middeleeuwen 2.500-3.000 ha bouwland in gebruik zijn geweest. Indien meneengraanverbruik van 250-300kg
per jaar per persoonseenheid aanneemt, zou daar een bevolking
van 3.000 mensen hebben kunnen leven. De bevolkingsdichtheid
zoudan4perkm2zijn geweest155.
Tegendezeredeneringkunnen alsbezwaren worden aangevoerd,
1. dat wordt uitgegaan van eencontinuïteit vandeligging van de
bouwland,Pen 2.dat deontwikkeling sedert het begin van de middeleeuwen regelmatig stijgend zouzijngeweest.Indien mendejuistheid van de beide hypothesen afwijst, kan men moeilijk de afpelmethode aanvaarden.
De omvang vanhet areaal inhetverleden kanmenwellichtook
bepalen met behulp van de pollen-analyse. In de omgeving van
Münster bedroeg omstreeks 500na Chr.het percentage graanpollen 2,5%van alle pollen. Thans ishet percentage graanpollen negenmaal hoger bij eenareaal van 16.000 ha graanland. Op grond
van het percentage graanpollen in de vroege middeleeuwen zou
toen het areaal —'-— = 1.800 ha hebben bedragen156. Het is
twijfelachtig ofmen de resultaten vanhet pollenanalytisch onderzoek, dat meestal op enkele steekproeven berust, op een dergelijke
wijze maggeneraliseren. Bovendien gebruikt menvoor het onder156
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zoek bij voorkeur veenlagen, die door de moerassigheid niet dicht
bij het bouwland lagen. In het verleden kan het graanland veel verder verwijderd hebben gelegen van de plaats van de steekproef dan
thans nu het graanland door ontginningen sterk is uitgebreid. De
afstand tussen de plaats van de steekproef en de ligging van het
graanland in het verleden en thansiseenzeer belangrijke factor in
dehoogte van het percentage graanpollen.
Op de esgronden is door de eeuwenlange plaggenbemesting
een verhoging van het terrein tot stand gekomen. Men heeft gemeend, dat uit het de hoogte van de kunstmatige stijging van de
bouwlanden de ouderdom bepaald zou kunnen worden. Men ging
daarbij uit van eenjaarlijkse regelmatige stijging, die in het gehele
esgebied dezelfde zou zijn geweest. Dit isonjuist gebleken omdat er
allerlei soorten van plaggen zijn en de plaggen met mest werden
vermengd. De jaarlijkse op de es gebrachte hoeveelheid is niet
overal dezelfde en ook niet overal van gelijke kwaliteit.
In Duitsland heeft vooral Niemeyer zich met de ouderdom van
de esgronden bezig gehouden. Op grond van Romeinse vondsten
en houtskooldelen, gevonden in een brandlaag onder de esgronden,
komt hij tot zeer vroege dateringen, sommige uit de periode van
400-200 voor Chr., andere uit de Romeinse tijd167. Hiertegen zijn
door andere onderzoekers bezwaren gemaakt, noch de Romeinse
vondsten, noch de brandlaag behoeven iets te zeggen over de ouderdom van de verkaveling op de essen. Het is heel wel mogelijk,
dat de gronden van de essenmet hun lange kavelsin de ijzertijd als
akkers met walletjes zijn gebruikt. De oudste kernen van de essen
zouden volgens deze onderzoekers uit de volksverhuizingstijd, de
vroege middeleeuwen of zelfs uit de Karolingische tijd dateren158.
Bij het lokale onderzoek kan men hoogteverschillen in het esdek
constateren. Het is waarschijnlijk, dat de hoogste delen ook de
oudste zijn; de lagere stukken liggen vaak aan de rand van de huidige es, dit kunnen jongere ontginningen zijn. Op deze wijze kan
het areaal van het oude bouwland worden bepaald. Dit is gebeurd
bij enkele Frankische nederzettingen uit de zesde eeuw aan de Rijn
en de Ruhr. De omvang van het oudste bouwland werd op 4-5 ha
gesteld, behorend tot twee à drie boerderijen159. Daar dit een lage
bedrijfsgrootte per boerderij geeft, moet aangenomen worden, dat
het areaal bouwland te krap isberekend ofdat er minder boerderijen waren.
In Scandinavië is men met het onderzoek naar het oude bouw" ' G. NIEMEYER, p.231.
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land veel verder gevorderd. De grondleggers waren de Deen J .
Steenstrup (1894) en de Zweed J. Sahlgren (1927). Hun werk is
voortgezet o.a.door Hannerberg, N.Sahlgren, Enequist, Helmfrid,
Hansen, Erixson en Lindquist. Met behulp van de geometrische
methode worden de dorpskernen en de oudste kavelvormen opgespoord. Deoude dorpskernen kunnen worden vastgesteld doorgebruik te maken van de oude lengtematen, waarvan de eenheden
terug tevinden zijn indearchitectuur vande huizen en de afstanden tussen de huizen. Bovendien vertoont de bodem in de oude
dorpskernen eenhoge fosfaatconcentratie tengevolge vande mest.
Ook de oude kavels vande akkers zijn teruggevonden door opmetingen met oude landmaten, waarvan de eenheden hoeveelheden
zaaizaad aangeven. Naast demetrologische analysewordt deradioaktieve koolstof methode toegepast voor de bepaling van de ouderdom van de bouwgronden. Het areaal van de oude bedrijven
kan gereconstrueerd worden uit gegevens van latere tijd, vooral
belastingkohieren. Bij het onderzoek naar de kavelvormen wordt
scherp gelet op rijen van stenen in het veld, die de overblijfselen
zijn vanvroegere omwallingen of omheiningen160.
De ouderdom vandenederzettingen komt voorts tot uitdrukking
in de suffixen van de plaatsnamen. Dorpen met namen on -inge
zijn ouder dan die op -by,nog jonger zijn de namen op-berg,
-torp en-rud. Bijdedorpen vanhoge ouderdom, diemeestalookeen
sterke uitbreiding van de bevolking vertonen, ishet areaal bouwland meer toegenomen dan bijjongere nederzettingen; zo ishet
areaal bij de -ï'rege-dorpen verdrievoudigd, bij de -.yto/-namen iser
nog een sterke uitbreiding, bij de -èj-dorpen, vaak jonge filliaalnederzettingen, bedroeg de toeneming van het areaal bouwland
slechts 10% 161 .
Het Scandinavische onderzoek isvooral verricht door geografen
met grote belangstelling voor de geschiedenis van de dorps- en
kavelvormen. Deze studies kunnen belangrijk materiaal leveren
voor depaleodemografie, maar ophet ogenblik zijn uit deze gegevens noggeen historisch-demografische conclusies getrokken.
Bij deberekening vanhet areaal bouwland perhoofd vande bevolking komt menophetterrein vandevoeding. Abel heeft gepro160
Een recent overzicht geeft H . SZULC, p .473-492. W . EVERS, p.148. Over
oude l a n d m a t e n en nieuwe verkavelingen in verband m e t d e belastingen F .
Dovring, p .356-359 (samenvatting) ; D . HANNERBERG, p .30, 32 d e oude m a t e n
zouden reeds te vinden zijn bij d e akkers m e t d e walletjes uit d e ijzertijd. Voor
de ruimtelijke verdeling v a n d e dorpskernen past Lindquist d e nearest neighbor
test toe, p . 1 3 9 - 1 4 0 ; een schema v a n d e historische ontwikkeling p . 4 8 .
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beerd eenindruk tegevenvan devoedingvan een boerengezin in de
vroege middeleeuwen162. Hij maakt daarbij onderscheid tussen de
terpgebieden metvoornamelijk veehouderij en dezandgronden met
graanbouw. Op grond van de opgegraven boerderijen op de terpen (o.a. Ezinge en Feddersen Wierde) kan men de grootte van de
stallen bepalen en daardoor de omvang van de veestapel. In de
akkerbouwgebieden kan men het areaal van het oude bouwland
{Altfelder) vaststellen en op basis daarvan de vermoedelijke graanopbrengst.
In Feddersen Wierde hadden de boerderijen in de regel stallen
voor ongeveer 20-25 stuks rundvee. Abel veronderstelt, dat de veestapel ongeveer als volgt was samengesteld: 6-7 koeien van ouder
van 3^jaar, 2vaarzen van 2\ jaar, 1 osofstier van 3^jaar en 11-14
stuksjong vee. In het voorjaar kwamen er 6-7 kalveren bij, waarvan er één dood ging en een ander werd geslacht. Jaarlijks werden
voorts nog 2 koeien en 2-3 ossen geslacht. Het levend gewicht van
een drie-ofvierjarig rund kan in die tijd op 200kgworden gesteld,
wat overeenkomt met 100kgslachtgewicht;het levend gewicht van
een kalf zal 35 kg zijn geweest met een vleesopbrengst van 20 kg.
Detotalevleesopbrengstwasinhetgevalvan vijfslachtdieren 420kg
en bij zesdieren 520 kgperjaar. Hierbij zullen nog 80kgvlees van
schapen en varkens gekomen zijn, zodat het huishouden over500—
600 kg vlees perjaar beschikte. Indien dit huishouden uit 5-6 persoonseenheden bestond (de kinderen voor een halve persoonseenheid gerekend) betekende dit aan voedsel 100 kg vlees per persoon
per jaar. De melkopbrengst van de koeien leverde nog 1.000 kg
melk per hoofd perjaar 163 . Op deze wijze was men indeterpgebieden alleen al door de veehouderij verzekerd van 1.600 cal. per
hoofd per dag. Voor een goede voeding ontbraken dan nog 1.600
cal., die uit meel en ander voedsel moesten worden verkregen. Blijkensde inhoud van eenkookpot, dieindeTuinster Wierdebij Leens
werd gevonden, bestond de voeding in de laat-Merovingische of
karolingische tijd uit een breiachtige massa met veel vet. De brei
bevatte goed uitgemalen meel van rogge en tarwe en verder groenten. Vermoedelijk hebben er ook vleesresten ingezeten, maar die
waren vergaan 164 .
In de akkerbouwgebieden rekent Abel per boerderij op 3 ha
bouwland met een opbrengst van 700 kg per hectare. Bij eeuwige
roggebouw is dit een totale opbrengst van 2.100 kg. Hiervan moet
600 kg als zaaizaad voor het volgend jaar worden afgezonderd. In
deze 600 kg isinbegrepen het graan dat verloren gaat door bederf.
162

163

W. ABEL, p.23-24.

Ongeveer 1.000 kg melk per koe, een voor die tijd zeer grote hoeveelheid.

164 w . V O N S T O K A R , p . 9 1 .
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Er blijft voor de consumptie 1.500 kg over; bij zes persoonseenheden isdit 250kg per hoofd perjaar of2.190 cal. per hoofd per dag.
Hier ontbreken nog 1.000cal.per dag, die gehaald moeten worden
uit vleesen groenten. In dit geval zou men met 3hectare bouwland
en 6 persoonseenheden over 0,5 ha bouwland per persoonseenheid
hebben beschikt.
Dit soort berekeningen moet altijd hypothetisch van aard blijven,
door onvoldoende gegevens; zij hebben toch het voordeel, dat men
gedwongen wordt zich rekendchap tegeven hoeveel er voor devoeding van een huishouden geproduceerd moest worden.
In andere streken, waar andere cultuurgewassen geteeld werden,
kon met veel kleinere oppervlakten bouwland worden volstaan.
De Europese graanbouw eiste grote oppervlakten en de opbrengsten waren bovendien nog laag. In Amerika leverde de maisplant het belangrijkste voedsel. De mais, oorspronkelijk in het wild
groeiend, werd kort na 5000 voor Chr. gecultiveerd in de streek
van Puebla (Mexico); in de Tehuacanvalleiheeft men gecultiveerde maisuit de tijd van 3500-2300 voor Chr. gevonden165. De mais
heeft een veel hogere opbrengst in verhouding tot het zaaizaad dan
de tarwe, rogge, gerst en haver. Voor de voeding van één persoon
waseenveel kleiner areaal nodig. Dit blijkt uit onderzoekingen van
Parsons in het Texcoco-gebied (Mexico). In deze streek met een
droog klimaat en een dunne humuslaag kan men op degrond en uit
de lucht gemakkelijk de overblijfselen van vroegere nederzettingen
terugvinden. Door veldonderzoek van dorpen, huizen, land, aardewerk, afvalhopen, bevloeiingskanalen, aquaducten, terrassen, etc.
hebben Parsons en zijn medewerkers het aantal nederzettingen binnen een gebied van 326 km 2 vastgesteld, voorts het areaal bouwland en op grond daarvan het minimum en maximum bevolkingsaantal in verschillende perioden tussen 700 voor Chr. en 1500 na
Chr.In ditgebied bevond zichééngrotere nederzetting bij Portezuelovan 100-600na Chr. Bovendien onderging dit gebied heel sterk
de invloed van de nabijgelegen grote stad Teotihuacan. Op de
wisselende bevolkingsaantallen zal hierna nog worden ingegaan.
Met gebruikmaking van de gegevens van Parsons kon tabel 27
worden samengesteld, waarin zijn opgenomen het gemiddeld aantal personen en het gemiddeld areaal per nederzetting; voorts het
areaal bouwland per hoofd, dat hier wegensdekleineomvang beter
niet in hectaren maar in vierkante meters kan worden uitgedrukt.
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TABEL 27. Bevolkingsaantal en areaal bouwland per nederzetting en het areaal
bouwland per hoofd in het gebied van Texcoco (Mexico) 700 voor
Chr.-lSOOnaChr. 1 « 9
Plaats

Texcoco

zonderPortezuelo

Periode

700 v.C.
400 v.C.
beginjaart.
300 na C.
500 na C.
700-900
1200
1500
100-300n.C.
300-600n.C.

Gemidd. aantal
personenper
nederzetting

Gemidd. areaal
bouwlandper
nederzetting
(ha)

42- 113
132- 310
193- 390
36- 108
37- 116
658-1328
47- 110
523-1058

—

4,0
9,0
14,3
5,3
6,3
44,1
7,3
41,9
3,75
3,0

Gemidd. areaal
bouwlandper
hoofd
(mi)

350-1000
380- 680
370- 740
500-1500
540-1700
330- 670
700-1560
400- 800

-

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat bij een stijging van de bevolking het areaal niet in gelijke mate is uitgebreid. In de periode van
700-900 en omstreeks 1500 strekten de ontginningen zich tot hoog
in de bergen uit; waarbij men er rekening mee moet houden, dat
Texcoco zelfreeds op 2300 m hoogte ligt. Het minimum areaal per
hoofd ligt tussen 300 en 400 m 2 , dit is de helft van het in Sumerië
benodigde areaaal (700m2) en ongeveer een veertiende deel van
de oppervlakte, welke in Europa was vereist.
3. Bevolkingsaantal en bevolkingsdichtheid

Steeds weer hebben de onderzoekers geprobeerd het bevolkingsaantal van een groter gebied te schatten, ook voor de perioden,
waarin de schriftelijke overlevering nog niet of in zeer gebrekkige
mate bestond. Soms blijft het bij een gissing, somsookheeft men bij
de schatting allerlei andere gegevens betrokken. Indien men bij de
schatting tot eenbepaald bevolkingsaantal isgekomen,ishetniet zo
moeilijk de bevolkingsdichtheid per km2 te berekenen. Uiteraard
heeft een dergelijk cijfer niet zoveel waarde, omdat in de totale
oppervlakte van het gebied zoweldegecultiveerde alsdeniet-gecuiveerde gronden zijn betrokken. Het getal van de bevolkingsdichtheid is echter een controle middel. Indien het aan de hoge kant is,
moet men zich afvragen of een dergelijk dichte bevolking onder de
toenmalige omstandigheden met primitieve landbouw wel een bestaan heeft kunnen vinden.
Uit de literatuur zijn in tabel 28 een aantal voorbeelden van bevolkingsaantal en bevolkingsdichtheid bijeengebracht. Op enkele
ervan, waar men niet met louter gissingen te maken heeft, zal nader
worden ingegaan.
" • J. R. PARSONS (1968), p.872-875; id. (1969), p.31.
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TABEL 28. Bevolkingsaantal

en protohistori-

en bevolkingsdichtheid indepre-

sehe tijd.167
Gebied

Mexico
N. enZ.Amerika
Brie, Frankr.
Peru
Andesen kustgebied
Westergo, Ned.
Engeland
Engeland
Frankrijk
Diemelgebied, Dtsl.
Duitsland
Northeim, Dtsl.
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Salland, Nederl.
Twente, Nederl.
Overijssel, Nederl.
Salland, Nederl.
Twente, Nederl.
Overijssel, Nederl.
Somain, Frankr.
Westergo, Nederl.
Oostergo, Nederl.
Zevenwouden, Nederl.
prov. Groningen, Ned.
Hongarije
bij Varlar, Dtsl.
bij Werne, Dtsl.
Hongarije
Groenland
Noorwegen
Peru
Peru

Periode

7000 v.G.
7000 v.G.
neolithicum
2000 v.C.
200 v.C-600
Ie eeuw n.G.
ca. 300 na C.
ca. 500
ca. 500
ca. 500
500
vroege m.e.
vroege m.e.
vroege m.e.
laat-merov.
pre-karol.
pre-karol.
pre-karol.
karol.
karol.
karol.
868-869
ca. 900
ca. 900
ca. 900
ca. 900
ca. 1000
1000-1050
1000-1050
1200
ca. 1300
ca. 1300
voor 1532
voor 1532

Bevolkingsdichtheid
per km 2

Bevolkingsaantal

30.000
500.000

20-25

50.000-100.000
4-4.500.000
20.000
200.000
440.000
3.000.000

530.000

600.000
700.000

5.100
3.600

6.400
5.400

120
14.500
10.000
5.500
12.500
1.000.000
1.092
522

2.000-4.000
360.000
3.500.000
4.500.000

2,0
5,5
1,0
2,2
4,0
2,4

5-6
3,4
3,4
2,6
4,6
4,6
3,6
9,0
20,0
10,0
4,0
5,0

12,0
12,0
10,0

2,1

" ' M . D . C O E(1967), p . 3 4Mexico, Moord- en Zuid-Amerika; G . R . G A L Y ,
p . 7 2 5 Brie, volgens L . R . N O U G I E R ; E P . LANNING, p .63-64, 115 Peru, Andes
en kustgeb.; H . HALBERTSMA, p . 2 4 3 Westergo; W . A B E L , p.13 Engeland,
Frankrijk, Duitsland, Northeim, p . 3 1 Diemelgebied; B.H . SLICHER VAN B A T H
(1957), p . 7 3 4 Salland, T w e n t e , Overijssel; id. (1966), p . 4 1 7 S o m a i n ; id. (1965),
p .100 Westergo, Oostergo, Zevenwouden, Groningen; E . FÜGEDI, p.1300,1306
Hongarije; A . K . HOMBERG, p . 38 Varlar, W e r n e ; K .J . K R O G H , p . 5 3 G r o e n l a n d ;
J . SANDNES, p . 2 8 2 Noorwegen; H . HORKHEIMER, p . 2 8 - 2 9 Peru.
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De onderlinge vergelijkbaarheid van de gegevens komt het best
tot uitdrukking in de bevolkingsdichtheid per km2. De getallen beginnen zeer fors met 20-25 personen per km2 in Frankrijk in het
neolithicum, maar dan blijven zetot de9eeeuwna Chr. beneden 6.
Afgezien van Westergo komen de getallen tot 1200 niet hoger dan
12. Het is wel zeer duidelijk, dateenbevolkingsdichtheid in Frankrijk in het neolithicum van 20-25 per km2 veel te hoog is. Bij de
bepaling van dit getal door Nougier is rekening gehouden met het
huidige areaal bouwland en het voorkomen van archeologische
vondsten uit het neolithicum. Het veelvuldig voorkomen van neolithisch materiaal zou een graadmeter zijn voor de dichtheid van de
bewoning in die tijd. Voor het gebied van Brie kwam Nougier op
deze wijze tot 20-25 mensen per km2, de bevolking van geheel
Frankrijk zou op deze basis 5à 10miljoen hebben bedragen. Galy,
diekortgeleden deschattingvan Nougier endienswerkwijze ernstig
kritiseerde, merkte op, dat de Elzas tijdens het neolithicum nog
dichter bewoond zou geweest moeten zijn dan thans,gezien dein de
Elzas veelvuldig voorkomende neolithica. Het vondstenmateriaal
zegt weinig over het aantal. De neolithische akkerbouwers trokken
nogveelrond, zodat zij overal hun sporen hebben achtergelaten168.
Bovendien is het materiaal uit een zeer lange tijdsperiode afkomstig.
Vijf tot tienmiljoeninwonersinFrankrijk tijdenshet neolothicum
isook onverenigbaar met het getal inwoners van het gebied van de
huidige Bondsrepubliek. Bijeenschattingvoor de tijd omstreeks500
na Chr. komt Abel tot 700.000 inwoners. Abel komt tot deze schatting op grond van lokale onderzoekingen. Daarbij isgebleken, zoals
hiervoorreedsisuiteengezet, dat het bouwland in devroege middeleeuwen slechts een klein deel van de totale bodemoppervlakte besloeg.Abelneemt voorhet gebied van detegenwoordige Bondsrepubliek aan, dat omstreeks 500 na Chr. hiervan 1,4 % als bouwland
werd gebruikt, dit is 330.000 ha, waarvan 2/3 met graan werd bebouwd en 1/3 braak lag. Als men stelt, dat de opbrengsten 700 kg
per ha waren, waarvan 200 kg perha moestenworden afgezonderd
als zaaizaad voor het volgendjaar en als men een consumptie van
150 kg per jaar per hoofd aanneemt 169 , dan zou van het totale
areaal een bevolking van 700.000 personen hebben kunnen leven.
Abel komt hier weer op ongeveer een halve hectare bouwland per
hoofd170.
W.Müller-Wille rekent, dat omstreeks 500na Chr. ca. 8,5 %van
de thans met graan bebouwde oppervlakte als graanland zou zijn
188
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Hier is een persoon, niet een persoonseenheid bedoeld.

" ° W. ABEL, p.13.
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gebruikt. Hij heeft daarbij rekening gehouden met de bebossing in
de vroege middeleeuwen en de oppervlakte van het Altland171. De
bevolking zou volgens hem voor het gebied van de huidige Bondsrepubliek op 530.000 inwoners gesteld moeten worden, een aantal,
dat nog beneden Abel's 700.000 ligt.
Bij een poging om de bevolking van Overijssel ca. 700en ca. 800
te schatten, is gelet op de grondgesteldheid, de plaatsnamen, het
voorkomenvan archeologischevondsten, deverkavelingenvoortsis
desocialestratificatie erbij betrokken172. Alsresultaat van historisch
onderzoek mag worden aangenomen, dat de zandgronden in deze
tijd bewoond warenendat hetrivierkleigebied langsdeIJsseltussen
700en 800in cultuur isgebracht;het moerassige Noordwest-Overijssel moetomstreeks800nogzeerweinigbewoond zijn geweest. Het
toponymisch onderzoekleiddetothetresultaat, datdenamen eindigend op -veld, -laar, -rode, -ingen, -heim en-voorde op zijn vroegst
uit de Karolingische tijd kunnen stammen en dat de namen op
-broek, -holt, -huizen, -veen en -wold post-Karolingisch zijn. Door
de archeologische vondsten en de essen wordt het toen bewoonde
nederzettingsgebied aangegeven. Wat de sociale stratificatie betreft, isgebleken, dat na 1300het aantal volle erven, d.w.z. boerderijen met 4 à 5 ha bouwland nauwelijks vermeerderd is. Na 1300
voltrok zich de vermeerdering door splitsing van bestaande bedrijven (groot-, klein-, old-, en ny-) en door de opkomst van keuters,
bijzitters en landarbeiders als nieuwe groepen. Voor de berekening
van het aantal bedrijven omstreeks 700 en 800 is aangenomen, dat
de volle erven, die in 1300 bestonden in plaatsen met oude namen
engebieden met archeologische vondsten enesverkaveling,dat deze
boerderijen ook reeds in de vroege middeleeuwen zullen hebben
bestaan. Gelet op het areaal bouwland kan het gemiddeld aantal
personen per boerderij in de Merovingische en Karolingische tijd
niet hoger zijn geweest dan in later tijd toen het 4,8 bedroeg. Voor
Overijssel komt men op deze wijze tot ruim 1800 bedrijven omstreeks 700 met een totale bevolking van ca. 8500 inwoners. Omstreeks 800is dit gestegen tot ruim 2400 bedrijven en een bevolking
van 12.000 inwoners. Dit geeft een bevolkingsdichtheid van 2,6 en
3,6 per km 2 .
Bij een schatting van de bevolking van Friesland en Groningen is
rekening gehouden met het aantal bewoonde teipen, het aantal
kerkdorpen en voorts de dorpen, die in het goederenregister van de
abdij Fulda uit ca. 945zijn genoemd. Opgrond van de opgravingen
van Ezinge en Feddersen Wierde iseen bepaald aantal boerderijen
per terp aangenomen, een aantal personen per boerderij en in de
l

" W. MÜLLER-WILLE (1956), p. 18-19.
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grotere dorpen enkele niet-agrarische gezinnen. Voor Friesland is
het bevolkingsaantal opdeze wijze op 30.000 inwoners geschat en
voor Groningen op 12.500, hetgeen eenbevolkingsdichtheid is van
resp. 10en5perkm 2 173.
Van een kleinere gemeenschap, de koninklijke hof in Somain
(Noord-Frankrijk) metdedaarbij liggende boerderijen washetaantal bedrijven enhet areaal bouwland uit schriftelijke bronnen van
denegende eeuwbekend174.Tevenswarenaantekeningen betreffende de aanwezige hoeveelheden graan ofde opbrengsten en degebruikte hoeveelheden zaaizaad bewaard gebleven.Bij berekeningen
bleek, datdeopbrengsten veel hoger hadden moeten zijndan uitde
opgegeven hoeveelheden blijkt. Deze opgaven vandehoeveelheden
zijn ofonvolledig ofhebben betrekking op eenjaar metmisoogst175.
Aan dehand vandeze gegevens kondebevolking vandit dorp op
ongeveer 120 personen worden geschat.
Sandnes heeft hetaantal boerderijen inNoorwegen in 1340, vóór
de Zwarte Dood, berekend met behulp vanschriftelijk bronnenmateriaal, opgravingen, boerderijnamen, gegevens over de heervaartsplicht en de opbrengsten vande Sint Pieterspenning176. Hij
komt tot33.880 boerderijen; zeer veel boerderijen waren indietijd
al verdeeld intwee bedrijven; hierom vermenigvuldigt hijhet aantal boerderijen met de factor 1,5. Hij rekent per boerderij opzes
personen, daarbij steunend opmoderne gegevens.Detotale boerenbevolkingkanop 306.000worden geschat. Ditgetal dient met10%
te worden vermeerderd voor vissers, armen endeniet-rurale bevolking ophetplatteland. Hetaantal stadsbewoners wordt op 20.000
geschat. In totaal zouhetaantal inwoners vanNoorwegen 360.000
nebben bedragen. Andere historici waren vroeger op grond van
minder materiaal tot 300.000, 400.000, 560.000 en 1.000.000inwoners gekomen.
Voor hetAmerikaanse continent zijn er,behalve degrove gissingen over hetbevolkingsaantal vanMexico enPeru opverschillende
tijdstippen endeberekeningen vanhet aantal inwonersvlakvoorde
verovering door deSpanjaarden opgrond vanschriftelijk materiaal
uit de Spaanse tijd (o.a.de onderzoekingen van Borah en Cook),
twee gebieden waar iets meer over de demografische ontwikkeling
te vermelden is: de Tehuacan vallei en het gebied van Texcoco,
beide in Mexico.
Op basisvanopgaven vanMacNeish, dieeenbelangrijk aandeel
" » B. H . SLICHER VANB A T H (1965), p . 9 8 - 1 0 4 , 131-133.
"
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heeft gehad in het archeologisch onderzoek van de Tehuacan vallei,
kan het bevolkingsverloop worden gereconstrueerd alsin tabel 29is
aangegeven. Bij de berekening van de bevolkingsdichtheid isuitgegaan van een oppervlakte van het gebied van het archeologisch
onderzoek van 7200 km 2 .
TABEL 29. Bevolkingsaantal en bevolkingsdichtheid in de Tehuacan vallei
(Mexico), vóór 6800 voor Chr.-1500 na C h r . 1 "

Plaats

Tehuacan vallei, Mex.

Periode

vóór 6800 v.C.
6800-5000 v.C.
5000-3000 v.C.
3000-1500 v.C.
1500 v.C.200 n.C.
200 - 700n.C.
700 -1500

Bevolkingsaantal

Bevolkingsdichtheid
per km 2

12-24
48-96
120-240
480-960

0,0016-0,0033
0,007 -0,013
0,016 -0,033
0,07 -0,13

1.800-3.600
12.00-24.000
60.000-120.000

0,25 -0,5
1,7 -3,3
8,3 -16,7

De bevolkingsdichtheid was tot 200na Chr. nog zeer laag. In de
periode van 700-1500 steeg het bevolkingsaantal. In deze tijd werden bevloeiingskanalen aangelegd, waardoor de agrarische opbrengsten stegen.
Parsons heeft in het Texcoco gebied veel veldonderzoek verricht,
waarvan hiervoor reedsmelding isgemaakt. Hij heeft opgrond van
de omvang van de nederzettingen en het areaal bouwland in de
verschillende perioden een schets van het bevolkingsverloop gemaakt (tabel 30).
Opvallend is allereerst de naar Europese maatstaven hoge bevolkingsdichtheid, welke mogelijk was door de grote opbrengsten
van de maisbouw. De snelle expansie kon plaats vinden door de
aanleg van een stelsel van irrigatiekanalen. Omstreeks 1500 werd
een bevolkingsdichtheid bereikt, welke in die tijd in Europa niet
voorkwam.
TweemaaltraderinhetTexcocogebiedeenernstigeterugslagop.
In de periode van het begin van dejaartelling tot 500na Chr. was
dit een gevolg van de aantrekkingskracht van de nabijgelegen stad
Teotihuacan, die toen een bloeiperiode beleefde. De groei van de
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Berekend naar de getallen opgegeven door R. S. MACNEISH (1964), p.1534. R. S. MACNEISH (1967), p.22 bevolking vóór 1514 zou 90.000-120.000
inwoners hebben bedragen. D.S. BYERS, p.42 acht het bevolkingsaantal van
MacNeish te laag in de tijd vóór de Spaanse verovering. Volgens hem zou toen
het bevolkingsaantal vermoedelijk het dubbele zijn geweest.
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TABEL 30. Bevolkingsaantal en bevolkingsdichtheid van het Texcoco gebied
(Mexico), 700 voor Chr.-1500 na Chr. 178
Periode

Bevolkingsaantal

Bevolkingsdichtheid
per km 2

700 v.Chr.
400 v.Chr.
begin jaart.
300 n.Chr.
500 n.Chr.
700-900
1200
1500

790- 2.150
3.860- 9.000
10.070- 20.250
1.355- 4.000
855- 2.675
15.820- 31.900
2.760- 6.515
57.585-116.395

2,4- 6,6
11,8- 27,6
30,9- 62,1
4,1- 12,3
2,6- 8,2
48,5- 97,9
8,5- 20,0
176,6-357,0

Plaats
Texcoco gebied, Mex.

stad isten koste van het platteland gegaan. De bevolking isniet uit
veiligheidsoverwegingen naar de stad getrokken; evenals in Tikal
strekt het stadsgebied van Teotihuacan met tempels, pyramiden en
huizen zich over een grote oppervlakte uit. Wel ishet mogelijk, dat
voor de bouw van de vele monumenten de bevolking uit het omringende platteland vrijwillig of gedwongen naar Teotihuacan is
gegaan.
TABEL 31. Aantal inwoners, bebouwde oppervlakte en bevolkingsdichtheid van
Teotihuacan (Mexico), 100 voor Chr.-600 na Chr. 1 ' 9
Plaats
Teotihuacan

Periode

Bevolkingsaantal

Oppervlakte
in km 2

Bevolkingsdichtheid
per km 2

100 v.Chr.
100na Chr.
100-200
200-400
500
600

5.000
30.000
45.000
65.000
85.000
70.000

3,5
17,0
22,0

1.429
1.765
2.045

-

-

Na de ondergang van Teotihuacan nam de bevolking van het
platteland toe tot een hoger peil dan ooit voor de opkomst van de
stad. Vermoedelijk heeft een deel van de stadsbevolking zich over
het platteland verspreid in de periode van 700-900 na Chr. Omstreeks 1200voltrok zich weer een concentratie van de bevolking in
de steden, toen in Tula, de belangrijkste plaats van de Tolteken,
Cholula en Xochicalco. Het Texcoco-gebied vormde de grenszone
tussen Tula en Cholula, vermoedelijk had men hier onder vijandelijkheden tussen beide steden te lijden. Daarna kwam er in de tijd
178

1,9

J. R. PARSONS (1969), p.31.

J. R. PARSONS (1968),p.875.
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van de Azteken (1500) een zeer grote bevolkingsvermeerdering,
mogelijk door de bevloeiingen en de uitbreiding van het bouwland
tot hoogin de bergen. Uit schriftelijke bronnen van de Spaanse tijd
is bekend, dat Texcoco een zeer volkrijk gebied was.
Uit de voorafgaande voorbeelden blijkt, dat men op alle mogelijke manieren probeert de lacune ten gevolge van het ontbreken
van schriftelijk materiaal op te vullen. Men steunt hierbij op archeologische vondsten van velerlei aard, men betrekt in zijn beschouwingen de omvang van het oude bouwland, de vroegere verkaveling,degrootte endevormvan dedorpskernen;deopbrengsten van
de akkerbouw en veehouderij worden in verband gebracht met het
aantal mensen, dat daarmede kan worden gevoed. Plaatsnamen,
boerderijnamen en oude landmaten worden bestudeerd om inzicht
te krijgen in de geschiedenis der nederzettingen. Allerlei nieuwe
technieken worden toegepast, zoals radio-aktief koolstof onderzoek,
fosfaat onderzoek; men gebruikt nieuwe statistische methoden. Ondanks de veelheid van methoden en technieken dient men zich
steeds bewust te blijven, dat de moeizaam verworven resultaten vrij
wankel zijn. Anderzijds zal echter elk werkelijk inzicht in de economischeensocialetoestanden van hetverleden blijven ontbreken, als
men niets weet over de demografische basis van de maatschappij,
die men bestudeert.
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SUMMARY

Palaeodemography

This articlegivesa surveyofthe resultsofsomerecent researches
into the demography of the prae- and protohistoric ages.In a way
it can beconsidered asa supplement tothe chapter on 'non-written
sources' in Hollingsworth's book Historicaldemography (London,
1969).Although the author completely agreeswith Hollingsworth's
warning to be very careful with non-written evidence, his opinion
on the results ofthe researches is lessnegative.
Two different kinds of sources can be studied: the skeletal remains and the vestiges of human activities, as far as they are of
demographic importance. The skeletal remains inform us on the
numberofpopulationonalocalscale,thesex-ratio,theageat death
and the structure of age groups. The excavations of the cemeteries
and theresearchesinto thehuman bonesrevealed three remarkable
phenomena. In half ofthe burial fields the number ofchildren was
toolow. Perhapstheyhavebeenburied elsewhere,ortheymayhave
been killedjust after birth or their remains have decayed rapidly.
Almost everywhere the seniles,individuals above the age offiftyor
sixtyyears,werelacking.It is probablethat theydidnotexist.There
was a preponderance of men over women, the masculunity index
wasmostlyabove 100and sometimesfarabove(women= 100).The
rate offemale mortality was very high between the ages of 15 and
25years. Many women died during pregnancy or at childbirth.
The remains of human activities give only information on the
number ofpopulation. The number ofhouses, hearths, the area of
the hamlets and villages, the acreage ofthe arablefields,the yields
ofthecrops,thenumber ofcattle,theyallmaygivesomeidea ofthe
number of population on a local scale. Many authors have gone
200

farther in trying to estimate the population of whole countries or
even continents. Of course, we arrive here at the point of mere
guesswork. This can be very misleading, but ifwetrytounderstand
the economic and social conditions of primitive societies in earlier
ages, the first necessity is to have some ideas of their demographic
structure and problems.
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DE OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE
HUISHOUDING IN NEDERLAND
IN HET VERLEDEN
A . M . VAN DER W O U D E

I
Men kan niet zeggen, dat de Nederlandse historici tot nog toe
enige gerichte aandacht hebben besteed aan de ontwikkeling van
het gezin en de huishouding in Nederland. Dit gold tot voor kort
niet alleen voor Nederlandse, maar voor alle historici. Men mag
zelfs zeggen, dat met het weinige dat ten onzent isgedaan, Nederlandse historiciinternationaal vooropgingendoordit onderwerp als
een legitiem studieobject te onderkennen en er althans enige aandacht, zijhet indirect eninhetverband van studiesdienietvoor dit
speciale doel werden opgezet, aan te wijden.
Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden, dathettot nutoealleen
twee Wageningse historici zijn geweest, die zich meer dan oppervlakkiginpublikatiesover ditonderwerp hebben uitgelaten. Slicher
vanBathschreefinzijn 'Samenlevingonderspanning' een paragraaf
over de samenstelling van het boerengezin in Overijsel in 17481.
Roessingh publiceerde over hetzelfde onderwerp in de paragraaf
'gezinsarbeidskracht en dienstpersoneel' in zijn studie over de beroepsstructuur opdeVeluwe2. Dezelfde auteur bracht in eenandere
studie nog enige, minder uitvoerige gegevens over de structuur van
de huishoudingen in een gedeelte van de Veluwe in 1526 aan het
licht3. Nog niet gepubliceerd, maar welverzameld en bewerkt werden door Fabergegevensoverdehuishoudingin Friesland inde 18e
eeuw4 en door mijzelf over die in het Noorderkwartier van Holland
in de 17een 18eeeuw. Wat dit laatste gebied betreft valt nog op te
merken, dat reeds het werk van de bekende 18e-eeuwse demograaf
Nicolaas Struyck inlichtingen bevat, die voor het onderzoek naar
bepaalde aspecten van de huishoudingen in deze streek bruikbaar
zijn5.
Buiten deze Wageningse arbeid dient in de eerste plaats een studie
1
B. H . SLICHER VAN B A T H , Een samenleving onder spanning; geschiedenis van het
platteland in Overijssel, Assen, 1957, blz.109-116.
2
H . K . ROESSINGH, Beroep en bedrijf op de Veluwe in het m i d d e n van d e
achttiende eeuw, A.A.G. Bijdragen, 13 (1965) blz.239-249.
3
H . K . ROESSINGH, H e t Veluwse inwonertal, 1526-1947, A.A.G. Bijdragen,
11 (1964) blz.93-94, en nog iets gedetailleerder in A.A.G. Bijdragen, 12 (1965)
blz.9 1 - 9 2 .
4
D e ongepubliceerde gegevens over Friesland werden mij door Drs. J . A .
Faber zonder voorbehoud ter inzage gegeven. W a a r v o o r mijn oprechte d a n k .
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over het Land van Montfort in de 18eeeuw6teworden vermeld. In
dit onderzoek werd echter betrekkelijk weinig aandacht aan de
structuurvan dehuishouding geschonken.Naar uit detekst geconcludeerd zou mogen worden, laat het gebruikte bronnemateriaal vermoedelijk een veel grondiger bestudering toe. In zijn huidige vorm
biedt de studie weinig meer dan inzicht in de gemiddelde omvang
van de huishouding in de betreffende dorpen in 1789 en in het gemiddelde aantal kinderen en de grootte van huishouding in 1796.
Verder bestaat er een volstrekt ontoereikende publikatie over ruim
3.000Haagse huishoudingen in 16747.Posthumus heeft dannogeen
uitvoerige studie gewijd aan Leidse volkstellingen uit 1581en 1622,
maar daarbij het onderwerp van structuur en omvang van de huishoudingen vrijwel geheel buiten beschouwing gelaten, ondanks de
mogelijkheden diedezebronnen daartoe bieden8. Een bepaald facet
van het gezin, ni. de gezinsvorming, wordt tenslotte belicht in twee
studies van Utrechtse geografen over de 19e-eeuwse huwelijksstructuur in resp. de stad Utrecht en de Noordbrabantse Kempen9.
Afgezien van een ongepubliceerde Wageningse scriptie10 en enige
door Coldeweij gepubliceerde gegevens over huishoudingen van
5

N . STRUYCK, Vervolg van de beschrijving der staartsterren, en nader ontdekkingen
omtrent den staat van 't menschelyk geslagt, benevenseenige sternkundige en andere aanmerkingen, Amsterdam, 1753, passim. M e t het Noorderkwartier v a n Holland
wordt hier ruwweg bedoeld het vierkant tussen de steden Amsterdam, H o o r n ,
Alkmaar (inclusief) en H a a r l e m .
6
E. ROEBROECK, Het Land van Montfort; een agrarische samenleving in een grensgebied, 1647-1820, Assen, 1967, blz.5 7 - 9 5 . Dit onvoldoende uitdiepen is te meer
te betreuren, o m d a t voor de zuidelijke provincies nog niets over dit onderwerp
isgepubliceerd. Waarschijnlijk zal binnen afzienbare tijd a a n deze toestand geluk
kig een eind komen. H . J . VAN X A N T E N werkt a a n een analyse v a n de structuur
van de huishouding in een tiental dorpen in de Meierij van 's-Hertogenbosch
tussen 1700 en 1735. Daartoe zijn de huishoudingen in deze dorpen zoveel
mogelijk om de vijfjaar o p ponskaart gebracht.
7
W . F . H . O L D E W E L T , D e bevolking v a n 's-Gravenhage omstreeks 1674,
DieHaghe (1948/49) blz.l 14-117.
8
N . W . POSTHUMUS, Bevolkingsverhoudingen in eene Hollandsche stad op het
eind der zestiende eeuw, Handelingen van het zesde Nederlandsche philologencongres
gehouden te Leiden (1910) blz. 169-173.
9
N . W . POSTHUMUS, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, I I , 's-Gravenhage, 1939, blz.18-40 en 153-157.
*A. C. DE VOOYS, H e t huwelijkspatroon in Nederland in het midden der 19e
eeuw toegelicht a a n een onderzoek in Utrecht, Mededeling no.l van de Afdeling
Historische Geografie van het Geografisch Instituut te Utrecht (1965) blz.1-4, W .
BLANKERT, D e huwelijksstructuur in de Brabantse K e m p e n in de periode 18301859, Mededeling no.4 van de Afdeling Historische Geografie van het Geografisch Instituut te Utrecht (1967) blz.12-28.
10
Mejuffrouw C. W . ROOSENSCHOON, De samenstelling van de boerenhuishouding
in Borne en Tubbergen in 1748en 1859, scriptie 1958,Bibliotheek Afdeling Agrarische
Geschiedenis van de Landbouwhogeschool.
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Veluwse papiermakers11, lijkt hiermee de opsomming uitgeput.
Samenvattend kan over deze onderzoekingen gezegd worden,
dat:
1. het thema van de geschiedenis van het gezin en de huishouding
in Nederland nog nooit als zodanig ter hand is genomen, maar
altijd terloopsin het kader van studies,die eenandere problematiek als hoofdthema hadden;
2. deze weinige aandacht zich bovendien voornamelijk heeft beperkt tot de onderwerpen van omvang en structuur van de huishoudingen, die slechts één facet van de gezinsgeschiedenis
vormen12.
3. deze aandacht zich dan chronologisch en geografisch nog weer
verder heeft beperkt; chronologisch voornamelijk totde 17een/of
18eeeuw, geografisch vooral tot het oosten en noordwesten van het
land (Overijssel, de Veluwe, Friesland en Noordholland).
II
Alvorens op de resultaten van dit historische gezinsonderzoek in
tegaan, ishet raadzaam eerstaandacht teschenken aan de theorieen, die door Nederlandse sociologen werden ontwikkeld over de
geschiedenis en het karakter van het Nederlandse gezin in het verleden. Want het is vooral in het licht van hun theorieën, dat het
weinige historische werk zijn betekenis krijgt.
Speciaal sinds de tweede wereldoorlog is de belangstelling voor
het gezin bij de Nederlandse sociologen bepaald sterker gegroeid
dan bij dehistorici13. De aandachtvandegezinssociologenrichtzich
uiteraard voornamelijk op het moderne hedendaagse gezin in de
11
J . A. COLDEWEIJ, De papiermakerij op de Veluwe: hoofd- of bijzaak?,
Bijlage C, Bijdragen enmededelingen Gebe,LXI (1964) blz.234-245.
12
Over de theoretische aspecten bestaat van sociologische zijde een uitgebreide literatuur. Hier zij gewezen op: G. A. KOOY, Het veranderend gezin in
Nederland, Assen, 1957. G. A. KOOY, Het modem-Westers gezin; een inleidende gezinssociologische beschouwing. Hilversum-Antwerpen, 1967. W.J. GOODE, World
revolution and family pattern, London, 1963, Zeer belangrijk is R. KÖNIG, Alte
Probleme und neue Fragen in der Familiensoziologie, Kölner Zeitschriftfür Soziologieund Sozial-psychologie, 18 (1966) blz.1-20.
19
Wat de Nederlandse historiserende gezinssociologie betreft moeten naast
de twee boeken van KOOY, die in noot 12werden genoemd, de volgende studies
worden vermeld: J. P. KRUIJT, Het gezinsleven in de verschillende delen van
ons land, Theologie enpraktijk, 1 (1938) blz.333-344. J. P. KRUIJT, Het gezin
sedert de middeleeuwen, Sociologisch bulletin, 4 (1950) blz.79-94. C. D. SAAL,
Het gezinsleven in Nederland, met name ten plattelande, Sociologischjaarboek,
V (1951) blz. 29-64. E. W. HOFSTEE, Regionale verscheidenheid in de ontwikkeling van het aantal geboorten in Nederland inde 2de helft van de 19de eeuw,
Akademie dagen, VII (Amsterdam, 1954) blz.59-100.
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snel veranderende samenleving. Zij willen de gevolgen van deze
veranderingen voor de structuur, de functies en het psychologisch
klimaat in het gezin kennen. Het isdaarbij echter vrijwel onvermijdelijk theorieën te ontwikkelen over de structuur van het gezin en
zijn plaats in de maatschappij in het verleden. Eerst door de confrontatie van het geobserveerde moderne gezin met het hypothetische historische, kunnen de wezenlijk moderne karaktertrekken
worden onderkend. Zonder het hedendaagse gezin te projecteren
tegen het historische kan een inzicht in de teverwachtenontwikkelingen niet op bevredigende wijze worden gewonnen. Zonder
contrast is een volledig begrip niet mogelijk. Debehoefte aan expliciete verwoording ofimpliciete veronderstellingen over het gezin in
het verleden bespeurt men dan ook evengoed in buitenlandse14 als
Nederlandse gezinssociologische publikaties.
Van dehistoriserende Nederlandse gezinssociologen heeft Hofstee
zich het meest expliciet over gezin en familie in Nederland in het
verleden uitgelaten. Hij formuleerde ook de theorie van de drie
voortplantingspatronen, dietennauwste met zijn visieopde historischeontwikkeling van het gezin samenhangt, endie een belangrijke
invloed had op het werk van Kooy. Het is om die reden, dat allereerst deze theorie de nodige aandacht verdient.
Deze theorie poneert het gelijktijdig bestaan van drie voortplantingspatronen in het 19e eeuwse Nederland, en wel het zgn.
agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon, het intermediaire
proletarische voortplantingspatroon en het moderne patroon van
opzettelijke geboortebeperking binnen het huwelijk. Deze patronen
zouden weliswaar gelijktijdig voorkomen, maar tevens bij achtereenvolgende stadia van ontwikkeling behoren. Daarmee werd deze
theorie in wezen een 'Stufentheorie'. Hij is daardoor ten nauwste
verwant aan tot voor kort overal in de gezinssociologie ontwikkelde
theorieënovergezins-enfamilieveranderingen opbasisvanevolutionistische vooronderstellingen15. Hofstee ontwikkelde zijn theorie om
de intrigerende regionale verschillen in geboortefrequentie in 19eeeuwsNederland tekunnen verklaren. Ditregionale verschil zag hij
als een onderdeel van de verschillen van culturele, economische en
sociale aard, die toen tussen de verschillende gedeelten van onsland
bestonden. Speciaal zijn beschrijving van het zgn. traditionele,
agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon heeft in de histori14
Bij mijn beperkte kennisname van d e gezinssociologische literatuur trof
mij het begrip voor de w a a r d e van feitelijke historische kennis in deze vooral bij
de Duitse socioloog KÖNIG en de Amerikaan G O O D E .
15
R . KÖNIG, Familie u n d Familiensoziologie, in Wörterbuch der Soziologie
(onder redactie v a n W . BERNSDORF u n d F . B Ü L O W ) , Stuttgart, 1955, blz.l 14—126.
W . J . GOODE, World revolution, blz. 3-4.
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serendegezinssociologie eenbelangrijke rolgespeeld. Ik citeer daarom uitvoerig: 'dat in de 19e eeuw bij de boerenbevolking op onze
zandgronden een stelsel van huwelijk en voortplanting bestond
waardoor deze bevolkingsgroep op een merkwaardige wijze, zonder
beperking van het kindertal in het huwelijk, de omvang van het
nageslacht wist aan te passen aan de aanwezige bestaansmogelijkheden. Degrondslagvan dit stelselvormdederegel,dat men slechts
trouwde, wanneer men zich verzekerd wist van een vaste bestaansmogelijkheid overeenkomstig eigen beroep en stand. Had men deze
mogelijkheid niet, dan trouwde men niet en bleef men als ongetrouwd lid binnen het familieverband leven. Had bijv. een boer
meer dan éénzoon... enwasvoor deze zoonsin de toekomst slechts
de ouderlijke boerderij ter beschikking,dantrouwdeslechtséénvan
dezoonsenbovendienvaaknietvóórdevader zelfniet meer in staat
wasomhet bedrijf tevoeren. Derest van de broers- envan dezusters - bleef ongetrouwd bij de ouders en naderhand bij de broerinwonen en vond, evenals deze, zijn bestaan in het ouderlijk bedrijf'.
Volgensdezetheorieontstonda.h.w.vanzelfeenuitgebreide familiehuishouding, waarin naast het eigenlijke gezin ook één of beide
ouders, broers en zusters, ooms en tantes konden samenwonen.
Datinde 19eeeuwdeuitgebreidefamiliehuishouding opde zandgrondeninhet oostenenhet zuidenvanhetland inderdaad op grote
schaal voorkwam, was wegens het ontbreken van onderzoekingen
hiernaar eigenlijk nog nooit aangetoond16. Hetligtevenwelvoorde
hand dit tenminste voorhet oosten teveronderstellen. Zelfs vandaag
de dag komt de familiehuishouding daar nog frequent voor. Een
onderzoek onder bijna 10.000 boerenhuishoudingen in 23 gemeentenindeAchterhoek bracht aan hetlicht, dat nogin 195646,5%uit
familiehuishoudingen bestond. In enkele gemeenten (Ruurlo, Borculo en Laren) beliep dit aandeel zelfs 62 en 55%17. Het ligt dan
ook voor de hand te veronderstellen, dat ook in de 19e eeuw de
familiehuishouding daar wijd was verbreid. Dit temeer, omdat
daardoor bepaalde opvallende demografische verschijnselen verklaard kunnen worden.
Hofstee beperkte er zich echter niet toe dit zgn. agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon alleen te introduceren voor de
verklaring van regionale demografische verschillen in de 19e eeuw.
16

Bij mijn weten is dit tot nog toe alleen nagegaan in de ongepubliceerde
scriptie van Mejuffrouw ROOSENSCHOON (zie noot 10). Daaruit blijkt o.a. dat in
Borne en Tubbergen zowel in 1749alsin 1859ongeveer 50% van de boerenhuishoudingen uit familiehuishoudingen bestond. Het opvallendste verschil was
vooral, dat in 1749de gehuwde zoon in het algemeen als hoofd van de huishouding werd beschouwd; in 1859was dat overwegend de vader.
17
G. A. KOOY, Deoudesamenwoning op het nieuweplatteland, Assen, 1959, blz.l1.

206

Door te veronderstellen dat dit patroon eerder in veel grotere gedeelten van Nederland had bestaan, maar daar reeds eerder danin
het oosten en zuiden via een proletarische tussenfase met hogere
geboortecijfers tot het moderne patroon van geboortebeperking was
geëvolueerd, bouwde hij zijn theorie uit tot een 'Stufentheoiie',
waarin de geografische verschillen tot een time-lag werden teruggebracht. Laten wij Hofstee weer zelfaan het woord:'Wasinde 19e
eeuw een werking van dit stelsel (d.i. de uitgebreide familiehuishouding) in zijn volledigheid nog slechts te constateren bij de agrarischebevolkingopdezandgronden, erzijnduidelijke aanwijzinge,n
dat het in de 18e eeuw nog het voortplantingspatroon in het land
als geheel in hoofdzaak beheerste. In de agrarische gebieden in het
WesteneninhetNoordenvanhetland,waarinhetalgemeen debedrijven groter waren dan op de zandgronden en waar als gevolg
daarvan de arbeid op het boerenbedrijf voor een niet onbelangrijk
deel werd verricht doorgehuurde arbeidskrachten, werd niet slechts
de voortplanting van de boeren, doch ook die van de landarbeiders
door dit systeem in hoofdzaak bepaald. Zoals uit de verschillende
gegevens, die we daarover bezitten, blijkt, was in de westelijke en
noordelijke gebieden in de 18e eeuw een vast dienstverband in het
boerenbedrijf regel. Evenals later vielen de arbeidskrachten te
onderscheiden in inwonende meiden en knechts en uitwonende
landarbeiders met een eigen gezin, al dient hierbij te worden opgemerkt, dat in de 18e eeuw de betekenis van de inwonende arbeidskrachten relatief veel groter was dan later... Ook de landarbeiders
nu trouwden blijkbaar alleen, wanneer een verzekerde bestaansgrondslag voor een gezin aanwezig was, d.w.z. wanneer zij een
plaats als vaste, uitwonende landarbeider konden krijgen. Kregen
zij die niet, dan bleven zeinwonend knecht. De figuren van de bejaarde, ongetrouwde,inwonende knecht enmeid, dieinde 19eeeuw
steeds zeldzamer worden, hebben in de 18e eeuw in de agrarische
gebieden in het Noorden en het Westen vermoedelijk tot het normale beeld van de samenleving behoord.
Aangenomen moet worden, dat dit stelsel niet alleen op het platteland, doch ook in de stad, voor zover het niet door vroeg-kapitalistische invloeden werd doorbroken, de verhoudingen grotendeels
beheerste.Ookin dewereldvanhet ambacht enhet kleine bedrijfin
het algemeenimmers trad menslechtsin hethuwelijk, wanneer men
eenvaste grondslag voor het bestaan van zijn toekomstig gezin had
gevonden. De ambachtsman trouwde slechts, wanneer hij zich een
bedrijf had weten te verwerven, wat in de regel betekende, dat hij
het van zijn vader ofeen ander had overgenomen. Gelukte hem dit
niet, dan bleef ook hij tot op zijn oude dag gezel en ongetrouwd'.
Een historicus mogevan meet afaan argwaan koesteren over zul207

keschema's,voordesociolooghebbenzijongetwijfeld hun bekoring.
Onze moderne dynamische samenleving wordt daarin zo duidelijk
tegenover die oude, traditionele geplaatst. Met het moderne individualisme en de koele, onpersoonlijke, zakelijke verhoudingen van
onze tijd wordt dan vergeleken een toestand waarin de banden van
het individu met alzijn verwanten enniet minder ook metzijn dorp
en buurt veel intenser waren. Met het niet geheel van egoïstische
trekken vrij te pleiten moderne gezinsindividualisme wordt een
situatie geconfronteerd, waarin het gezinsleven een publieke zaak
was, dat niet loste denken vielvan de grote invloed van de (al dan
niet inwonende) verwanten en van de buurtgenoten daarop. In
plaats van het moderne verlangen de ontplooiing van zijn persoonlijkheid zo veel mogelijk te maximaliseren ziet men een bereidheid
depersoonlijke verlangens ondergeschikt te maken aan het gemeenschappelijke belang van zijn familie en de samenleving.
ZoalsHofstee zelfduidelijk aangaf,veronderstelt hetdoorhemgeschetste agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon een aantal
voorwaarden van economische, sociaal-culturele en psychologische
aard, die diep in het leven van het gezin en de gemeenschap ingrijpen.
Ik citeer: 'In de eerste plaats eiste het een sterk, min of meer
patriarchaal getint familieverband, een vanzelfsprekende onderschikking van de individuele verlangens en gevoelens aan de belangen van de familie als geheel, aan het collectieve verlangen om
het familiebezit onverdeeld te handhaven en de bestaansmogelijkheid van de familie als geheel blijvend te verzekeren. Ook wat de
arbeidsverhoudingen betreft, vroegdit stelselvan huwelijk en voortplanting een patriarchale sfeer. Het vroeg van de inwonende meid
en knecht trouwe dienst en aanhankelijkheid aan het gezin van de
boer of ambachtsman, waar zij hun werk en hun brood vonden.
Immers slechts, doordat zij zich zonder protest en met overgave
wijdden aan de belangen van het bedrijf en het gezin van hun patroon, konden verhoudingen bestaan, die hun de zekerheid boden,
dat de familie van de werkgever in hun levensonderhoud zou voorzien, ook als zij ouder zouden worden en niet meer op hun eigen
familie zouden kunnen terugvallen.
Aan de andere kant vroeg het van de werkgever een sterk gevoel
van persoonlijke verantwoordelijkheid voor het lot van degenen die
hem dienden, de overtuiging, dat het zijn zedelijke plicht was het
lot van zijn dienstbaren aan het zijne en dat van zijn gezin te verbinden. Het eiste arbeidsverhoudingen, zoals die bestonden met de
thans legendarische, maar eenszeer reële figuur van de dienstbode,
die tot haar laatste snik de familie diende, waar zij eens als jong
meisje in huis was gekomen.
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Ook de vastheid en de zekerheid van het dienstverband van de
uitwonende arbeidskracht vormde een essentieel element in het geheel van de verhoudingen. Het feit immers, dat deze zekerheid
bestond, maakte het voor de boerenknecht zinvol om rustig te
wachten en niet te trouwen tot hij de gelegenheid kreeg als vast
uitwonend arbeider te worden aangesteld. Bovendien kon hij feitelijk niet anders. Voor 'losse' arbeiders bestond in de 18e eeuw, behalve misschien in enkele steden, vermoedelijk weinig ofgeen emplooi.
Psychologisch was dit systeem slechts bestaanbaar bij een vergaand terugdringen van de sexuele verlangens... de levensstijl was
erop gericht alles, wat tot sexuele prikkeling kon leiden, zo veel
mogelijk te vermijden en de aantrekkingskracht, die de beide sexen
op elkaar uitoefenen, zoveel mogelijk weg te nemen'.
Het zouonjuist zijn tedenken dat alleen Hofstee deze opvattingen
over de positie van het gezin, de familie en hun verband met de
samenleving aanhing. Reeds eerder werd gezegd, dat dergelijke
voorstellingen in de gezinssociologie internationaal gemeengoed
waren 18 . In feite waren alle historiserende gezinssociologen ten
onzent het er over eens: 'dat het toegenomen gezinsindividualisme
in Nederland moet worden gezien als een groeiende gezins-autonomie als gevolg van de tanende autoriteit van zowel het grotere
genealogische verband alshet locale verband' 19 . Kruijt benadrukte
in 1938 reeds het oplossen van het buurtverband en het in zichzelf
keren van de gezinnen. Met name de opvoedingsfunctie kwam z.i.
meer en meer uitsluitend bij het gezin te liggen en werd minder en
minder een aangelegenheid van de gemeenschap. Saai introduceerde een typologie van het (historische) open gezin en het (moderne)
gesloten gezin. 'Open' dan te verstaan in de zin van 'nauwe betrekkingen onderhoudend met familie en buurt'. 'Gesloten' als het
tegendeel daarvan, d.w.z. sterk in zichzelf gekeerd, een zekere afstand bewarend met verwanten en buurtbewoners. Het eerste type
zal eerder meer geïntegreerd zijn in zijn omgeving als ook intern
stabielere verhoudingen kennen dan het tweede, meer moderne
geïndividualiseerde gezinstype. Hofstee merkte op, dat de toenemende individualisering zich o.a. hierin uitte, dat het bijeenwonen van drie generaties in één huishouding bij de boeren in^het
18

HOFSTEE verwijst zelfnaar MACKENROTH. Identieke voorstellingen maakten
de Amerikaanse gezinssociologen zich over de positie van het gezin in de Verenigde Staten tot in een zelfs betrekkelijk recent verleden. Zie hierover W. J.
GOODE, Worldrevolution, blz.6-7, die deze voorstelling van het historische gezin,
die zo vaak met een waardeoordeel samenging, als 'the classical family of
Western nostalgia' heeft getypeerd.
" G. A. KOOY, Het veranderendgezininNederland, blz.72.

209

westen en het noorden van het land steeds meer in onbruik raakte.
Het handhaafde zich tot in onze tijd nog op de zandgronden, maar
zou ook daar thans duidelijk tekenen van verzwakking vertonen.
Ook bij Kooy kan men vele passages vinden die bij deze voorstellingen aansluiten20. Hij vatte al het voorgaande min ofmeer samen
doorvast testellen dat omstreeks 1900in bepaalde, vooral stedelijke
Nederlandse milieus de gezinsindividualisatie reedsvrij ver wasgevorderd, maar dat in andere milieustoenmaals zulkeen individualisatie nog nauwelijks voorkwam. Sindsdien is overal een proces van
afzwakking van de morele, emotionele en coöperatieve verbondenheid van het gezin met familie en buurt op gang gekomen. Het
duidelijkst waarneembaar isdit verschijnsel naar zijn mening in de
plattelandssamenleving. Kooy benadrukt verder vooral de parallelliteit van deze Nederlandse ontwikkeling met die in de overige
westerse landen 21 .
Het iseigenlijk verwonderlijk, datvan historischezijde tot nogtoe
nognooit systematisch op deze theorieën over de verhouding tussen
gezin, familie en samenleving is ingegaan. De reden daarvoor zal
vermoedelijk hoofdzakelijk in een communicatiestoornis gezocht
moeten worden, want aan materiaal om sommige aspecten van de
theorie te toetsen ontbreekt het de historici ditmaal niet. Trouwens,
reedszonder speciaalvoordit doelgeorganiseerd onderzoek, staatde
historicus thans voldoende feitelijke kennis over de voorbije samenleving ter beschikking om deze algemene theorieën over een sterke
integratie van gezin, familie en maatschappij in het verleden; over
het bestaan van uitgebreide familiehuishoudingen; over het patriarchalekarakter vanhetgezins-enfamilieleven metdesterke ondeischikking van het individuele aan het gemeenschappelijke belang te
betwijfelen. Wat wij weten over de relatie tussen personeel en bedrijfshoofd, wijst eerderop eenvrijzakelijke dan op een patriarchale
binding. Was derhalve de Nederlandse samenleving in de 17e, 18e
en 19e eeuw wel zo patriarchaal, hiërarchisch en collectivistisch
getint alsindeze gezinssociologische literatuur verondersteld wordt?
Ofgingdit slechtsopvoor enkelestrekenvan hetland, waaraan ook
meestal de voorbeelden over de functie van de burendiensten, de
familiehuishouding, de drie-generatie-huishouding, het ontbreken
van privacy ontleend worden (in casu Twente, de Achterhoek,
Kempenland)?Het is misschien nog wel mogelijk, dat over het al20

In zijn Het veranderendgezininNederlanden meer recentelijk zijn schildering
van 'de Westerse samenleving in de tweede helft van de 18eeeuw' {Het modem
Westersgezin,blz.62-75).
21
G. A. KOOY, Het veranderendgezin in Nederland, hoofdstuk III en IV. Daar
ook een overzicht van de aan zijn studie voorafgaande historiserende Nederlandse gezinssociologische literatuur.
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gemeen in West-Europa vóór het doorwerken van de industriële
revolutie de samenleving - en dan speciaal die op het platteland eenkaraktervertoonde,dat dichter bij het beeldvandeze theorieën
dan bij eenmoderne situatielag.Onderzoek zalhet moeten nagaan.
Maar voor Nederland zijn er redenen genoeg om dit in zijn algemeenheid te betwijfelen.
III
In de 17e en 18e eeuw waren de belangrijkste gedeelten van
Nederland niet bevolkt door die min of meer gesloten boerengemeenschappen, die in de sociologische theorieën beschreven of
verondersteld werden. Om te beginnen was de provincie Holland
een sterk geürbaniseerd, zoniet het meest geürbaniseerde gebied in
West-Europa. Reeds in 1514leefde daar ongeveer 46 %van de bevolkinginsteden.In 1622wasditpercentage opgelopen tot 54 %en
in 1795bedroeghet 59% 22 . In de 16eeeuwwaren dezestedenweliswaar nog betrekkelijk klein en ook zal in enige de agrarische sector
toen nognietgeheelonbelangrijk geweest hoeven tezijn. Maar vanaf de laatste decennia van de 16e eeuw begon hun inwonertal zo
sterktoetenemen, datomstreekshet middenvande 17eeeuweréén
stad met ongeveer 200.000 inwoners was (Amsterdam), vier steden
(Haarlem, Den Haag Leiden, en Rotterdam) met een bevolking
tussen 30.000 en 60.000 zielen, zes steden (Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Delft, Dordrecht en Gouda) telden tussen 10.000 en 30.000
en nog acht andere tussen 2.500 en 7.000 inwoners. In dit verband
acht ik het van veel belang dat deze steden zó regelmatig over het
Hollandse platteland verspreid lagen, datbijna geen dorp meerdan
25 kilometer van één ofmeer steden verwijderd was. Voor een verdere vergelijking van de situatie op het Hollandse platteland en de
meest gebruikelijke elders moet gewezen worden op de bevolkingscijfers van de dorpen zelf. Over het algemeen waren deze namelijk
veelgroter dan elders.VeleHollandse dorpen telden reedsin de 17e
eeuw meer dan 2.000 inwoners; sommige zelfs meer dan 4.000.
Dorpen met een aantal inwoners minder dan 500 waren een uitzondering. De bevolkingsdichtheid op het Hollandse platteland varieerde in de 17eeeuw in het algemeen van 40 tot 100 en meer inwoners23 per km 2 .
Deverkeersverbindingen tussendestedenenhet Hollandse platte82
J . A. FABER e.a., Population changes a n d economie developments in the
Netherlands: a historical survey, A.A.G. Bijdragen, 12 (1965) blz.53.
28
A . C . DE VOOYS, D e bevolkingsspreiding o p h e t Hollandse platteland in
1622 en 1795, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede seeks, L X X (1953) blz.316-330.
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land waren voor de toenmalige begrippen buitengewoon goed ontwikkeld enwerden intensiefgebruikt. In feite wasieder dorp aangesloten aan het net van waterwegen. Dit gold trouwens niet alleen in
Holland, maar evenzeer in Zeeland, Friesland en westelijk Utrecht.
Zelfs de meer afgelegen oostelijke en zuidelijke zandgebieden lagen
invergelijking met detoestand, dieeldersin West-Europa gebruikelijk was, betrekkelijk open door de mogelijkheden van het transport
over water. Het vervoer van goederen en passagiers over water was
voortoenmaligeverhoudingen zeerdruk. Ditvalt aanveleverschijnselen te demonstreren. De transporttarieven waren laag, zodat personen uit alle lagen van de bevolking zich dit vervoer konden
permitteren. Dit blijkt b.v. uit de typen, die in de 'schuitepraatjes'
optreden enuitdeindelingintweeklassen:eenduurdere klassevoor
de 'heren' en degoedkope voor het gewone volk. Het feit trouwens,
dat in de vorm van de 'schuitepraatjes' een apart genre van pamfletten ontstond, wijst opdebelangrijke rolvan dit personenvervoer.
Uit Amsterdam vertrokken dagelijks niet minder dan honderd
regelmatige lijndiensten in alle richtingen. Tussen steden als Den
Haag enLeiden werd eenuurdienst onderhouden24. Indirect kan de
voortreffelijkheid van hetverkeersnet bewezen worden uit de nauwe
correlatie van de goederenprijzen op verschillende punten in de
Nederlanden. Op grond van eigen onderzoek kwam ik tot de conclusie,dat in Hollands Noorderkwartier omstreeks 1800niet minder
dan 4 %van de totale mannelijke beroepsbevolking van 21 jaar en
ouder bij de binnenvaart betrokken was.
Al bestaat er nog geen voldoende kwantitatief gefundeerd inzicht
in deomvang van de migratie in de Republiek tijdens de 17een 18e
eeuw, toch zijn er voldoende aanwijzingen om te kunnen besluiten,
dat demigratie zeeromvangrijk was. In bepaaldegevallenwaren de
migratiecijfers misschien wel hoger in de 17een 18eeeuw dan later
soms het geval was. Het sterfte-overschot dat in de steden regel geweest zal zijn, vroeg om een voortdurende aanvulling van de bevolkingvanuit hetplatteland. Van éénR.K.parochiein Rotterdam
isb.v. bekend, dat in de tweede helft van de 18eeeuw 29% van de
financieel ondersteunde gezinnen uit Noord-Brabant kwamen en
24%zelfs uit Duitse gebieden25. In de 17een 18eeeuw waren circa
50 tot 75% (5-jarige minima en maxima) van alle Amsterdamse
bruidegoms buiten destad geboren26. Reeds zovroegals 1581bleek
24

R. E.J. WEBER, De trekschuit, Spiegel historiael, 2 (1967) blz.301-305.
C. W. VAN VOORST VAN BEEST, De katholieke armenzorg te Rotterdamin de
17eende18eeeuw, 1955, blz.83.
28
S. HART, Bronnen voor dehistorische demografie vanAmsterdam in de 17e en 18e
eeuw(stencil; lezing gehouden voor de Historisch Demografische Kring 24 mei
1965, bijlage 6a).
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in Leiden ruim 40 %van de volwassen mannelijke bevolking buiten
de stad geboren te zijn27. Een telling, die in 1771 te Alkmaar werd
gehouden, bracht aan het licht dat 43%vandeinwonersvan buiten
destad afkomstig was 28 .Trouwens ookineendorp als Hillegersberg
bleek in 1810 10% van de volwassenen uit Duitsland afkomstig te
zijn29. Van de migranten naar de stad zal een aantal in contact zijn
gebleven met hun verwanten op het platteland, mede gezien degemakkelijke verbindingen. Een aantal van hen zal zelfs na kortereof
langere tijd naar het platteland zijn teruggekeerd. Langs deze weg
drongen stedelijke opvattingen en het stedelijke levenspatroon door
in de dorpen.
Zeer belangrijk washet, naar mijn overtuiging, dat op het platteland niet overal de landbouw dié overheersende positie innam, die
elders in West-Europa voor normaal mag worden gehouden.
Scheepvaart had een lange traditie en werd op het eind van de 16e
eeuw een van de belangrijkste bestaansbronnen. Grote gedeelten
van het Hollandse, Friese en Zeeuwse platteland vormden een belangrijk reservoir voorzeelieden. Duizenden enduizenden van deze
plattelanders bezochtenopdiemanierjaarlijks allerleihavens tussen
Archangel en de Levant en nog verder weg. Op de lange duur zal
dit toch niet zonder gevolgen zijn gebleven voor hun manier van
denken enlangsdiewegvoorhet dorpsleven. Menkanzich eenvoudigweg niet indenken, dat de herhaaldelijke en langdurige afwezigheid van vaders en grotere zonen geen gevolgen gehad zal hebben
voor het gezinsleven engeenverschillen gebracht zalhebben in vergelijking met een sedentaire agrarische bevolking. Hoe verschillend
van de normale Westeuropese beroepsstructuur die in bepaalde
gedeelten van het Hollandse platteland konzijn, wordt geïllustreerd
door het feit, dat omstreeks het midden van de 17e eeuw in het
Noorderkwartier van Holland niet meer dan ongeveer 18%van de
mannelijke beroepsbevolking in de agrarische sector gewerkt zal
hebben.
Indien de economische functie van de huishouding alsproduktieeenheid in het verleden benadrukt moet worden, dan kan niet onvermeld gelaten worden, dat de landbouw in Holland, westelijk
Utrecht en zuidwest Friesland niet die vorm had, die het meest gebruikelijk was in West-Europa. Graanakkerbouw was in de Westeuropese landbouw ongetwijfeld de meest normale situatie. Voor
zover erveegehouden werd, wasdit in de eerste plaats omwille van
de mestvoorziening voor het bouwland. De huishoudingen waren
27

N. W. POSTHUMUS, Leidsche lakenindustrie, II, blz.21.
Gemeente ArchiefAlkmaar, no.334.
29
R. A. D. RENTING, Onderzoek naar de bevolkingsstructuur binnen het
ambacht Hillegersberg, Rotterdamsjaarboekje (1957) blz.242.
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bij deze graanakkerbouw in belangrijke mate zelfvoorzienend.
'Naturalwirtschaft' had eenzekere betekenis.Na aftrek van de eigen
behoeften aan graan gingen slechts de produktieoverschotten naar
de markt. Zelfs werd lang niet overal de pacht geheelof grotendeels
in geld afgedragen. Maar Holland was daarentegen in de eerste
plaats een gebied van veehouderij. De boeren verkochten hun produkten (melk, boter, kaas en vee) bijna uitsluitend op de markt.
Veehouderij veronderstelt 'Geldwirtschaft'. Een min of meer zelfvoorzienende huishouding kon daar niet bestaan. Graan (en waarschijnlijk ook brandstof) moest door de veehouder net zo gekocht
worden als door de stadsbewoner. En voor zover de akkerbouw in
Holland dan van betekenis was, was deze gericht op de teelt van
handelsgewassen voordemarkt (hennep,vlas,koolzaad, hop, groenten) enniet op dievan gewassen bestemd voor deeigen consumptie.
Overheersen deed in Holland echter de veehouderij en dit had ongetwijfeld gevolgen voor de omvang en samenstelling van de huishoudingen. Veehouderij is immers arbeidsextensief en vraagt verhoudingsgewijs minder arbeidskracht dan akkerbouw. Wanneer dan
de bedrijven betrekkelijk klein zijn, zoals in het overbevolkte Holland zekerhetgevalwas,waserinhet geheelgeenplaatsvoor grote
huishoudingen met volwassen inwonende en meewerkende verwanten en dienstpersoneel. De agrarische overbevolking moest en
kon in Holland een bestaan zoeken buiten de landbouw.
Een verschijnsel, dat naar het mij voorkomt ook niet over het
hoofd gezien moet worden, is een mentaal bijprodukt van de veehouderij in Holland. Deze schiep door het direct werken voor de
markt niet alleen een geldgerichte mentaliteit, maar ook een van
individualisme zowel in bedrijfsvoering als anderszins. Belangrijk is
in dit verband bijv. het ontbreken van gemene gronden (behoudens
een enkele uitzondering buiten het veehouderijgebied: het Gooi en
misschien ookop Texel). Reeds daardoor speelden gemeenschappelijke dorps-enbuurschapsaangelegenheden eengeringere rol dan op
dezandgebieden. Ookinhet landschap waren deafscheidingen veel
duidelijker gemarkeerd. De percelen waren doorgaans afgebakend
en van elkaar geïsoleerd door sloten. Ook de boerderijen zelfmet de
bijbehorende hof waren dikwijls door water omgeven kleine eilandjes. Zo verbond het water op een afstand door goede transportfaciliteiten mogelijk te maken, maar tegelijkertijd sloot het afin de
naaste omgeving. De grootste gemeenschappelijke zorg was nog de
verdediging tegen dit altijd dreigende water, maar niettemin schiep
ook deze strijd meer een geest van gelijkheid, onafhankelijkheid,
individualisme en democratie dan één van onderschikking, collectivisme of hiërarchie. Typerend is het in dit verband, dat in grote
gedeelten van Holland bij het dijkonderhoud tot in de 17e eeuw
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werd vastgehouden aan het stelselvanverhoefslaging. In dit systeem
werden de waterstaatkundige onderhoudswerkzaamheden noch gezamenlijk verricht (dat kwam bij mijn weten in het geheel niet
voor), noch de kosten overdegezamenlijke ingelanden omgeslagen,
maar werd aan ieder individueel de zorg voor het onderhoud van
een duidelijk aangegeven gedeelte van de kunstwerken toevertrouwd.
Nóg twee punten zijn tenslotte te noemen, waarin het Hollandse
platteland zich duidelijk onderscheidde van wat elders gebruikelijk
was en waardoor naar mijn mening ook een mentaliteit van individualisme enzelfstandigheid voorhetgezintenopzichtevande buurt
enhet dorp versterkt moet zijn. In deeersteplaatsisdat het feit, dat
in het algemeen in de westelijke en noordelijke provincies van de
Republiek adel of feodale instellingen praktisch geen tot een zeer
ondergeschikte betekenis hadden. Deze situatie bestond ten minste
sinds het eind van de 16e eeuw, maar was in verschillende streken
nogveel ouder.Het kan overdreven zijn tezeggen datfeodale instellingen ofadel geen enkele rol speelden, maar vergeleken bij de toestand elders in Europa kan van een quasi-absenteïsme gesproken
worden. Het waren de stad, de stedelingen en stedelijke penetratie,
waarmee die plattelanders geconfronteerd werden. Vermoedelijk is
daardoor de gehele maatschappijstructuur veel minder als 'gepolariseerd' ervaren, maar veeleer als een geheel scala van sociale verschillen en overgangen, die nergens tot principiële hiërarchische
tegenstellingen en collectivistische opstellingen aanleiding gaf. Juist
het ontbreken van een vastliggende hiërarchie stimuleerde het optreden van individualiserende en centrifugale tendenties, zowel in
de samenleving als in de familie.
Moeilijk over te waarderen valt tenslotte de religieuze verdeeldheid, die na de Hervorming speciaalingrotegedeelten van Holland
wordt aangetroffen. In een tijd, waarin de godsdienst zo'n alles
overheersende positie innam, maakte deze kerkelijke verdeeldheid
een werkelijk geïntegreerd dorpsleven tot een onmogelijkheid. Aan
de ene kant plaatste hetde katholieken buiten alle verantwoordelijke publieke functies. Reeds daardoor was hun integratie in het
dorpsleven niet mogelijk. Aan deandere kant dwongdeze verdeeldheid iedereen (zowel calvinisten als luthersen, menisten en katholieken) om kerkelijke aangelegenheden als privé-zaken voor de
familie te beschouwen. Het dorp kon niet functioneren zonder
ruimte te scheppen voor persoonlijke overtuigingen. Godsdienst,
elderseen cement van de oude samenleving, schiephier afstand tussen mensen diein hetzelfde dorp, dezelfde buurt, straatensomszelfs
huis leefden. Het verdeelde de samenleving in segmenten, die zich
soms onvriendelijk, nooit intiem tot elkaar verhielden.
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Niet al deze factoren werkten overal in Holland, Zeeland, Friesland enwestelijk Utrecht in even sterke mate en in sommige streken
golden sommige (bijv. de kerkelijke verdeeldheid, de economische
structuur) in het geheel niet. Maar al deze elementen in de infrastructuur van de samenleving tezamen genomen, ligt het voor de
hand te veronderstellen, dat zij een geheel ander type maatschappij
conditioneerden dan bijv. op deoostelijke zandgronden kon worden
aangetroffen. Voordehistoricuszijn zijinieder geval een voldoende
aanleiding om zich gereserveerd op te stellen tegenover de hypothese, dat het gezins-, familie- en buurtverband dat nog in de 19e
eeuw in het oosten van het land bestond, vôôr 1800 algemeen verspreid zou zijn geweest.
IV
Het tot nu toe verrichte onderzoek naar de structuur en/of omvang van de huishouding in Nederland in het verleden heeft op dit
moment de volgende resultaten opgeleverd.
Het oudste gegeven van enige (maar toch geringe) kwantitatieve
betekenis bracht Roessingh in een studie over de Veluwe, waarbij
hij tot de conclusie kwam dat in 1526de gemiddelde grootte van de
huishouding te Scherpenzeel, Barneveld, Voorthuizen, Garderen,
Kootwijk en Elspeet zich tussen 5,5 en 6,0 personen bevonden moet
hebben 30 . De gemiddelde grootte van de boerenhuishoudingen alleen was zelfs 6,8 personen.
Van drie dorpen aan de Langstraat (Sprang, Drimmelen en
's-Gravenmoer) bestaat een lijst van de huishoudingen in 159931.
Het betrofhier 368huishoudingen, waarvan deomvang nauwkeurig
is opgegeven en waarin 1.953 personen leefden. De gemiddelde
grootte van de huishouding in deze drie dorpen tezamen was dus
5,3. Dit cijfer ligt onder het ietsoudere Veluwse, maar zal toch nog
betrekkelijk hoogblijken te zijn in vergelijking met de gemiddelden
die voor andere delen van het land in latere perioden gevonden
werden. De absolute aantallen zijn in dit geval nog te klein om uit
dit geïsoleerde gegeven een conclusie te mogen trekken. Toch geeft
de lijst van het dorp 's-Gravenmoer weleen aanwijzing, dievan belang isvoor het vraagstuk van inwonende verwanten en personeel.
Deze zijn op deze lijst nl. duidelijk te onderscheiden. Zij blijken
30
H. K. ROESSINGH, Het Veluwse inwonertal, 1526-1947, A.A.G. Bijdragen,
11 (1964) blz.93-94. De gemiddelde grootte van de boerenhuishouding in deze
zes dorpen was 6.85. Voor verdere details zie A.A.G. Bijdragen, 12 (1965) blz.
91-92.
81
A. R. A., Staten Generaal, Resoluties no.105. De lijsten werden mij ter
kennis gebracht door de Heer D. C.J. BEVAART.
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numeriek echter van betrekkelijk gering belang. Terwijl de gemiddelde grootte van de huishouding in dit dorp 4,76 bedroeg, was de
gemiddelde gezinsgrootte 4,52. Het verschil (0,24per huishouding)
werd veroorzaakt door in totaal 36inwonende verwanten, meiden,
knechten enkostgangersin de 150gezinnen van het dorp. Er waren
slechts 6 inwonende verwanten (4 X 1 en 1X 2). Van familiehuishoudingen alsverschijnsel wasin dit dorp dus geen sprake. Het
betrekkelijk hoge gemiddelde van 4,52 personen per gezin werd
vooral veroorzaakt door het grote gemiddelde aantal kinderen
(3,04), door het geringe aantal kinderloze gezinnen en het geringe
aantal gebroken gezinnen (slechts 19van de 150gezinshoofden waren weduwnaar of weduwe).
Op veel grotere aantallen had de graantelling van 1789 in het
land van Montfort betrekking32. Deze opschrijving van de huishoudingen in de acht dorpen bij Roermond omvat 1265 huishoudingen. Degemiddelde grootte bedroeg toen 5,21. Deze ligt daar in
die tijd dus nog zeer dicht bij die in de Langstraat twee eeuwen
eerder. Het is vrijwel zeker dat achter deze overeenkomst in de
gemiddelde grootte van de huishouding in de Langstraat en in het
Land van Montfort geen overeenkomst in structuur schuil gaat.
Gegevens uit 1796 van het Land van Montfort wijzen op de aanwezigheid van gemiddeld 2,5 kind per huishouding. Aanzienlijk
lager dus dan in de Langstraat het geval blijkt te zijn33.
Het zondertwijfel meestgedetailleerde en informatieve onderzoek
naar samenstelling en omvang van huishoudingen in het verleden
werd in 1957 door Slicher van Bath gepubliceerd in zijn 'Samenleving onder spanning' 34 . Hij analyseerde daarvoor ruim 7.700
huishoudingen waarin bijna 41.000 personen in Overijsel in het
jaar 1749. Hij vond daarbij een gemiddelde omvang van 5,28personen. Voor het gehele Overijsselse platteland was in dat jaar dit
cijfer 5,1635. Zijn belangrijkste bevindingen hebben echter betrekking op de structuur van deze huishoudingen. Niet minder dan
20,5%van alle huishoudingen bleekin 1749uit familiehuishoudingen tebestaan.Vooralonder deboerenin Overijsel moetde familie32
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B. H . SLICHER VAN BATH, Een samenleving onderspanning, blz.109-116.
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36

217

huishouding zeergebruikelijk zijn geweest. Dit magafgeleid worden
uit het feit, dat in de kerkdorpen de familiehuishoudingen 15,3 %
beliepen, maar daarentegen in de buurschappen, waar de echte
boeren een veel grotere plaats innamen, zelfs 22,6 %. Deze constatering werd verder bevestigd in de ongepubliceerde scriptie van
Mej. Roosenschoon, diekon vaststellen dat van de boerenhuishoudingenin BorneenTubbergen zowelin 1749alsin 185945tot 50 %
uit familiehuishoudingen bestond.
Over de structuur van de familiehuishouding valt op te merken,
dat dezgn. drie-generatie-huishouding, waarbij grootouders, kinderen en kleinkinderen samenwonen, in het oosten van het land zeer
normaal was. Slicher van Bath vond dat in 1749 in 68 % van de
familiehuishoudingen éénofmeer inwonende grootouders aanwezig
waren. Datisin 14%van allehuishoudingen. Ookonderde boerenfamiliehuishoudingen in Borne en Tubbergen werden in 1748 ongeveer in twee van de drie gevallen grootouders aangetroffen. In
1859 was dit trouwens gedaald tot iets minder dan één op twee,
mogelijk als gevolg van een stijging van de gemiddelde huwelijksleeftijd. Kooy constateerde, dat in 1957in de Achterhoek zelfs in 75
tot 80%van de boerenfamiliehuishoudingen grootouders aanwezig
waren. Dit aanzienlijk hogere percentage laat zich gemakkelijk
verklaren uit de verlenging van de gemiddelde levensduur. De conclusie van dezegegevens mag zijn, dat de familiehuishouding op de
zandgronden in het oosten van het land een veel voorkomend verschijnsel was,speciaalonderdeboeren. Het grootstegedeeltevan de
familiehuishoudingen bestond uit drie-generatie-huishoudingen.
Hetlijkt echterwelnoodzakelijk ditpatroon ten oostenvan de IJssel
uitdrukkelijk te beperken tot de zandgronden, waarop overwegend
het akkerbouwbedrijf werd uitgeoefend. Slicher van Bath vond tenminste dat in het akkerbouwgebied van de provincie 23% van de
huishoudingen uit familiehuishoudingen bestond, terwijl dit in het
veeteeltgebied, d.w.z. nabij de IJssel en in de kop van Overijssel,
slechts 7,7 % was. Dit is een zeer significant verschil. Misschien
vallen langs deze weg ook de opvallend veellagere percentages, die
Kooy in 1957 in de gemeenten Zevenaar, Duiven en Herwen en
Aerdt vond, te verklaren. De bevindingen van Slicher van Bath
wijzen in ieder geval op een correlatie tussen het verschijnsel van de
boerenfamiliehuishouding en de bedrijfsstructuur.
Voor het vraagstuk van het agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon - vooral gekarakteriseerd door het ongehuwd in de
huishouding blijven vanjongere zoons (broers) - ishet veel belangrijker om naar de aanwezigheid van ooms en broers van het hoofd
van de huishouding te kijken. Slicher van Bath vond hen in slechts
3,6 % van alle huishoudingen (ouders in 13,9 % ) .Hoewel dus niet
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geheel zonder belang - vooral in verband gebracht met de veel
lagere percentages, die nog voor andere streken van het land genoemd zullen worden - isdit cijfer toch telaag omtemogen concluderen,dat het agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon in het
oostenvanhetland overheerste.Het kwamkennelijk welvoor, maar
vermoedelijk slechtsonder een bepaalde groep (bijv. grote boeren).
Verder onderzoek zou dit moeten uitmaken.
Zeker zo belangrijk als de inwonende verwanten bleek voor de
structuur van de Overijsselse huishouding in 1748 het inwonende
personeel tezijn. In niet minder dan 33,1 %van alle huishoudingen
woonde éénofmeer meiden en/ofknechtsin. Het inwonende dienstpersoneel vormde niet minder dan 11,9%van de totale bevolking.
Dat vooral het boerenbedrijf inwonend personeel gebruikte, blijkt
uit hetfeit datoveralindebuurschappen gemiddeld meerinwonend
personeelperhuishouding aanwezigwasdan indekerkdorpen. Vermoedelijk zal het op grote schaal de gewoonte zijn geweest, dat
kinderen (deoudstezoon misschienuitgezonderd?) opeen bepaalde
leeftijd het gezin verlieten om bij een ander in dienstverband te
treden en daar hun intrek te nemen. Dit gold dan zowel voor jongens als meisjes, want er was geen beduidend verschil in Overijssel
tussen de aantallen inwonende knechts en meiden. Over de leeftijd,
waarop het ouderlijke gezin verlaten werd, zijn degegevens betrekkelijk schaars. Alleen uit Kamperveen en het richterambt Delden
zijn de leeftijden van het personeel in 1749bekend (218 meiden en
knechten). Daaruit blijkt echter wel, dat personeel jonger dan 10
jaar tot de uitzondering behoorde. Jonger dan 16jaar was echter
reeds 18,4% (knechts 21,2 %; meiden 15,0 % ) .Het meest frequent
kwam de leeftijd tussen 16 en 20 voor (42,2 %; bij de meiden was
zelfs 50 % tussen 16 en 20jaar). Boven die leeftijd nam het aantal
inwonend personeel weer snel af. Slechts 4 van de 218 inwonende
meiden en knechts was ouder dan 30jaar. Geen was ouder dan 40.
Deze bevindingen zijn zodanig in strijd met de veronderstellingen
over het inwonende personeel in de theorie van het agrarischambachtelijke voortplantingspatroon, dat althans wat daarin met
betrekking tot het inwonende personeel gesteld wordt, geheel herzien zou moeten worden.
De Veluwe was in 1749 een gebied, dat door zijn agrarische
structuur verwant wasmetdezandgebieden tenoostenvan de IJssel.
Hoeweldit gebied natuurlijk weleeneigenkarakter had, maghet in
het algemeen toch tot de oostelijke zandgebieden gerekend worden.
Deze overeenkomst blijkt echter maar zeer ten dele op te gaan voor
de samenstelling van de huishouding. Van de ruim 6.600 huishoudingen, die Roessingh betrok in zijn onderzoek naar de gezinsstructuur opdeVeluwein 1749,bleek in desteden slechts5 %en op
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het platteland slechts 7% uit familiehuishoudingen te bestaan36.
Representatief zijn deze cijfers wel, want het onderzoek omvatte
75%van alle stedelijke en 44 %van alle plattelandshuishoudingen.
De drie-generatie-huishoudingen kwam verhoudingsgewijs op de
Veluwe ookmindervoor dan in Overijssel. Dehelft van de Veluwse
familiehuishoudingen waren drie-generatie-huishoudingen (in Overijssel twee van de drie). Het inwonen van broers en ooms werd
in slechts 1% van alle huishoudingen gevonden. Het agrarischambachtelijke voorplantingspatroon was derhalve op de Veluwe
van nog veel geringer betekenis dan op het Overijsselse platteland.
Een grote overeenkomst was er daarentegen wat het inwonende
personeel betreft. Dat was in 32 %van alle plattelandshuishoudingen aanwezig. Dit inwonende personeel vormde daar 14% van de
bevolking. Tegenover iedere 1.000 hoofden van huishouding stonden op het platteland niet minder dan 631 meiden en knechten.
In de steden lagen de verhoudingen weer iets anders. Daar was in
24% van de huishoudingen personeel te vinden; per 1.000gezinshoofden waren dat 387 meiden en knechts. Zeer opvallend was het
verschil in samenstelling van het personeel:op het platteland 60,en
in de stad 175meiden per 100knechts. Op het Overijsselse platteland leek het aantal meiden en knechts elkaar ongeveer in evenwicht te houden.
De belangrijkste conclusievan deVeluwse gegevensisechter wel,
dat hiervan eenagrarisch-ambachtelijk voortplantingspatroon niets
in de structuur van de huishouding isterug te vinden. Veel minder
belangrijk dan over de IJssel waren op de Veluwe de familiehuishouding en de drie-generatie-huishouding. Afgaande op deze criteria wasdegezinsindividualisatie op deVeluwe kennelijk veelverder
voortgeschreden dan in Overijssel. In deze richting wijst ook de gemiddelde grootte van de huishouding op de Veluwe: 4,6 in de
buurschappen;4,1 in dedorpen en 3,8in desteden37. In Twente en
Salland was dit gemiddelde 5,3. Voor de gehele Veluwe was het
gemiddelde in 1748 4,3, terwijl dit toen in Overijssel 4,8 of 4,9
belopen moet hebben (zie noot 35).Bij een gelijk percentage personeel en een hoogstwaarschijnlijk vergelijkbaar percentage kinderen,
36

H. K. ROESSINGH, Beroep en bedrijf op de Veluwe, A.A.G. Bijdragen,13
(1965) blz.239-249.
37
H. K. ROESSINGH, Het Veluwse inwonertal, 1526-1947, A.A.G. Bijdragen,
11 (1964) blz.85-92. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat in de steden de
bevolking jonger dan 15jaar moest worden geschat, zodat hier een marge van
0,1 à 0,2 personen per huishouding niet is uitgesloten. Op het platteland moest
de bevolking jonger dan 5jaar worden geschat. Bekend waren daar echter de
omvang van de leeftijdsgroepen 5-9 en 10—14jaar. Aan de hand daarvan viel
een schatting van de groep 0-4-jarigen te maken, die zo betrouwbaar lijkt, dat
de onzekerheidsfactor van geen invloed op de eerste decimaal is.
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moet het verschil vooral veroorzaakt zijn door het minder inwonen
van familieleden.
In Doniawerstal - de enigegrietenij,waarvan Faber de structuur
van dehuishouding in 1744kon bestuderen - bleek 8%van dehuishoudingen uit familiehuishoudingen te bestaan en daarvan weer de
helft (4%) uit drie-generatie-huishoudingen38. Deze verhoudingen
zijn vrijwel identiek met deVeluwe. Een groot verschil blijkt echter
bestaan te hebben wat de grootte van de huishouding betreft. Op
het platteland van Salland en Twente vond Slicher van Bath 5,3
personen per huishouding. Op het Veluwse platteland waren dit er
4,5. In Friesland woonden in 1744 op het platteland echter gemiddeld slechts 3,8 personen per huishouding. Dit zijn beduidende verschillen. Ook voor de stedelijke bevolking bestonden deze. In de
Veluwse steden waren de huishoudingen gemiddeld 3,8 personen
groot (ondervoorbehoud: zienoot 37).In deFriesewaren dit er3,3.
Belangrijk is in dit verband de vergelijking van de gemiddelde
grootte van de huishouding in Doniawerstal met die in de andere
grietenijen. Doniawerstal blijkt daarbij een van de grietenijen te
zijn, waarin de huishouding gemiddeld groter was dan op het
Frieseplatteland in 1744gebruikelijk was.Dit vormt een duidelijke
aanwijzing voor het feit, dat de familiehuishouding op het Friese
platteland inhet algemeen nietfrequenter zalzijn voorgekomen dan
in Doniawerstal (8% ) . Op het Friese platteland (en zeker in de
steden!) kan het agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon
dan ook van geen kwantitatieve betekenis zijn geweest.
Interessant zijn de Friesegegevensookmet betrekking tot de aantallen inwonende meidenen knechtenin 1796,omdat zij een samenhang laten zien met de economische structuur. Hoe groter nl. het
aandeel van de landbouw in de beroepsstructuur, hoe groter in het
algemeen het percentage dat het inwonende personeel van detotale
bevolkingvormde. In degrietenijen, waar meer dan veertig procent
van de beroepsbevolking haar bestaan inde landbouw vond, lag het
percentage van het inwonende personeel bijna nooit beneden 1 1 % .
Maar in desteden en in diegedeelten van het platteland, waar b.v.
scheepvaart ook een belangrijke bron van werkgelegenheid was,
schommelde ditpercentagedoorgaanstussen5en 10%.Voor geheel
Friesland bedroeg het 9,4 %.
Het grote verschil in de gemiddelde grootte vandehuishouding,
dat is vast te stellen tussen enerzijds de Friese huishoudingen en
anderzijds dieopdeVeluwe envooralin Overijssel enhet Land van
Montfort, geldt ook voor de huishoudingen in Holland. Ook deze
waren veel kleiner dan die in het oosten en zuiden van het land en
88
Voor de verantwoording van de cijfers betreffende Friesland zie noot 4.
Het totale aantal huishoudingen (N) in Doniawerstal was 400.
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sloten wat hun grootte betreft bij de Friezen aan. Een eerste aanwijzing hiervoor geven dekohieren van hetfamiliegeld uit 1674,die
voor de helft van 's-Gravenhage bewaard zijn gebleven en daar een
gemiddelde grootte van de huishouding kleiner dan vier personen
(3,92) doen kennen39. Ook de door mij uit het werk van Struyck
bijeengebrachte gegevens over de grootte van de huishoudingen in
het Noorderkwartier omstreeks 1740 geven een gemiddelde van
3,84personen tezien40. Uit dearchieven in ditgebiedverzameldeik
zelf dertien documenten, waarop in totaal ruim 4.000 huishoudingen met een gemiddelde omvang van 3,72 personen.
De gemiddelde omvang van de huishouding in Holland en Friesland (en in dekopvan Overijssel) stak in ieder gevalin de 18eeeuw
- maar naar alle waarschijnlijkheid ook reeds in de 17e eeuw scherp af bij die op de zandgebieden van Twente en Salland, het
Land van Montfort en - in iets mindere mate - de Veluwe. Ook
wanneer internationale vergelijkingen getrokken worden, blijken
langzamerhand de Hollands-Friese gemiddelden uitzonderlijk laag
tezijn. Hoeweltotvoorkortinhet buitenland de bestuderingvan de
omvang en de structuur van de huishouding zeker niet verder was
gevorderd dan in Nederland, begint nu onder invloed van Peter
Laslett van de Cambridge Group for the History ofPopulation and
Social Structure de belangstelling teontwakenenzijndeeersteresultaten daarvan naar voren gebracht 41 . Het valt daaruit op, dat een
grootte van huishouding zoalsin Holland en Friesland in de 17een
18e eeuw gemiddeld voorkwam, naar internationale maatstaven
uitzonderlijk is. Zo lagen de gemiddelden in de bestudeerde gebieden van de Verenigde Staten in de tweede helft van de 18e eeuw
dicht bij zeven personen per huishouding. Dit was voor Europese
maatstaven echter wel uitzonderlijk hoog. Maar voor Engeland
vond Laslett over degehele driehonderdjaar tussen het midden van
16eenvande 19eeeuwgemiddelden diezichrond 4,57 personenper
huishouding bewogen. Eerst bij de volkstelling van 1931 was het
landelijke gemiddelde in Engeland tot beneden de vier personen
89
W. F. H. OLDEWELT, De bevolking van 's-Gravenhage, Die Haghe (194849) blz.116. N = 3.330.
40
N. STRUYCK, Vervolg van de beschrijving der staartsterren. Met het Noorderkwartier van Holland wordt hier ruwweg bedoeld het vierkant tussen Amsterdam, Hoorn, Alkmaar (inclusief) en Haarlem. N = 8.458. Minimum 3,06 (te
Up); maximum 4,71 (te Volendam).
41
Een belangrijke prikkel ging uit van de Conference on the comparative
history of household and family, die van 12 tot en met 15 september 1969 te
Cambridge werd gehouden. De publikatie van de papers kan in 1971 worden
verwacht. Uitgangspunt voorde conferentie vormdedestudievan Peter LASLETT,
Size and structure of the household in England over three centuries, Population
studies, X X I I I (1969) biz.199-223.

222

gedaald. In Frankrijk werd ditreeds eerder bereikt, maar (naarzich
uit de fragmentarische gegevens laat vermoeden) niet vôôr de 19e
eeuw42. Gezien deuitzonderlijkheid van de Hollandse gemiddelden
uit de 17e en 18e eeuw, is er alle reden de structuur van die huishoudingen aan een nadere analyse te onderwerpen endezetevergelijken met de Engelse huishoudingen, omdat wij daarover op dit
ogenblik het best zijn geïnformeerd.
V
Zoals dikwijls met historische gegevens het geval is, zijn ook de
lijsten met de 4.089 huishoudingen uit Hollands Noorderkwartier
niet zonder complicaties, die eerlijkheidshalve vermeld dienen te
worden. Het betreft hier dertien lijsten met opgaven van huishoudingen, die overwegend in de 17eeeuw en alle tussen dejaren 1622
en 1795werden aangelegd. Tabel 1 vermeldt devindplaatsen en de
aantallen huishoudingen waarover de lijsten inlichtingen geven. In
slechtsenkele gevallen zijn allegezinnen op de lijst gebracht (Akersloot,Beverwijk, Heemskerk enwaarschijnlijk het dorp Graft in 1680
en de banne in 1747 en 1748). In de andere gevallen geeft de lijst
slechts een gedeelte van de inwoners, omdat derestvandelijstverloren is gegaan of onbruikbaar is (Wormer, Monnikendam, WestTABEL 1. Overzicht van de in het onderzoek betrokken gegevens (gezin=huishouding minus inwonende verwanten, personeel en kostgangers)

(Gedeelte
van) banne

Akersloot
Beverwijk
Graft
EdamZeevang
Heemskerk
Alkmaar
Graft
Graft
Wormer
Graft
Graft
Monnikendam
Westzaan
42

jaar

Aantal
Gemeenhuiste archief houdininv.no.
gen

Gezinsleden
aantal

gem.p.
gezin

Totaal personen
gem.p.
huisaantal
houding

1622
1622
1672

L 55
202
221

382
360
100

1.522
1.462
342

3,98
4,06
3,42

1.555
1.586
400

4,07
4,41
4,00

1674
1674
±1680
1680
1680
1680
1747
1748

274
L 93
1.188
222
222
120
225
226

450
171
445
203
433
542
471
426

1.425
630
1.280
683
1.352
1.678
1.451

3,17
3,68
2,88
3,37
3,12
3,10
3,08

1.472
697
1.787
790
1.491
1.854

3,27
4,08
4,02
3,89
3,44
3,42

-

-

1.483

3,48

1748
1795

115
248

183
394

611

3,34

-

-

650
1.458

3,55
3,70

-

-

P. LASLETT, Sizeand structure, Populationstudies, X X I I I (1969) blz.210-212
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zaan). In de overblijvende gevallen (Graft 1672, Edam-Zeevang,
Alkmaar, Graft 1680) gaat het om lijsten, die zijn aangelegd in
verband metverschillende soorten belastingen enwaarop slechtseen
deel van de gezinnen, de taxabele, werden genoteerd. Vooral deze
laatste groep hoeft niet representatief voor de gehele bevolking te
zijn enheeft dan eenvertroebelendeinvloed opdetotaalcijfers. Ook
kan vooral in die gevallen van onderregistratie sprake zijn. Vermoedelijk is dit zo met de lijst van Edam-Zeevang, waarop men
meer personeel had mogen verwachten. Op de totaaluitkomsten is
dit niet van doorslaggevende invloed. Temeer niet, omdat deze
onderregistratie in zekere zin wordt opgeheven door de lijst met de
Alkmaarse taxabele families, waarin ongetwijfeld veel meer personeel gevonden werd dan in de bevolking in doorsnee gebruikelijk
was. De grote overeenstemming in de gemiddelde grootte van de
huishouding (en in het bevolkingspercentage van het personeel)
tussen degegevensvan Struyck endezeuit archivalische bron,iseen
argument voor degoede bruikbaarheid van dezelaatsten. Een complicatie wordt nog wel veroorzaakt door het feit, dat de lijsten niet
op een identieke wijze zijn aangelegd. Daardoor kon op de ene lijst
wel de betekenis van het inwonende personeel, verwanten, percentage van gebroken gezinnen, e.d. bestudeerd worden en op andere
niet. Het gevolg isdat voorelk onderwerp weer een andere combinatievanlijsten mogelijk bleekenderesultatenderhalveopwisselende totaalcijfers van huishoudingen berusten. Om enige indruk te
krijgen van de invloed van dit verschijnsel op de uitkomsten werd
ook een aantal huishoudingen bijeengenomen van lijsten, waaruit
alle relevante facetten van de gezinsstructuur te analyseren waren.
Dit aantalwas vanzelfsprekend beperkter (N = 2, 367).
Van de4.560huishoudingen en/ofgezinnen, diein het onderzoek
werden betrokken- daarnaast werden4weeshuizengevonden waarin 132 personen: 54 kinderen, 43 vrouwen, 35 mannen - was van
4.089 huishoudingen de grootte vast te stellen (tabel 2). In totaal
leefden hierin 15.223 personen. Het gemiddelde was 3,72 personen
per huishouding. De frequentieverdeling van de huishoudingen
volgens grootte is in grafiek 1 te zien. Daarin is ter vergelijking
tevens die van de Engelse huishoudingen43 uit 100 dorpen tussen
1574 en 1821ingetekend (gemiddelde: 4,77; N = 14.131). De verschillen zijn opvallend. In Holland vinden wij een veel groter percentage huishoudingen bestaande uit 1 t/m 4 personen dan in
Engeland. In Engeland ishet percentage van dehuishoudingen van
5 en meer personen veel groter. In Holland bestond 69 % van alle
13
Alle gegevens over Engelse gezinnen zijn in dit artikel ontleend aan de
in noot 41 genoemde studie van Peter LASLETT.
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GRAFIEK 1. Grootte van huishoudingen in procenten

huishoudingen uit 4 ofminder personen; in Engeland slechts 52 %.
In Holland leefde één van iedere twee personen in een huishouding
van 1t/m 4 leden (49 %);in Engeland minder dan één op de drie
(31 % ) .Opvallend groot zijn de verschillen vooral bij de huishoudingen van 8 en meer personen. De Engelse percentages belopen
hierveelvoudenvan deHollandse. In Holland vielenslechts4 %van
de huishoudingen in die grootteklassen. Huishoudingen van een
dergelijke omvang waren een uitzondering. Maar in Engeland vielenruim 13%van allehuishoudingen in diegrootten. Het resultaat
wasdat in Holland minder dan éénvan iedere 10inwoners in zulke
grotehuishoudingenleefde(9,5 %);inEngelandwarendat ermeerdan
éénopiederevier (27 % ) .Tabel3geefteenenanderduidelijk weer.
Wanneer inwonende familieleden, inwonend personeel en kostgangers van de huishoudingen worden afgetrokken resteren de
'gezinnen' bestaande uit man (weduwnaar), vrouw (weduwe) met
(zonder) kinderen, plus bovendien ongehuwd geblevenhoofden van
huishoudingen en de zonder kinderen wonende weduwnaars of
weduwen44. Het was in het Noorderkwartier mogelijk 3.740 huis44

Het was helaas niet mogelijk tot een zuiverder benadering van het gezin te
komen, omdat in de meeste gevallen niet met zekerheid kon worden vastgesteld
of het een alleenwonend hoofd van de huishouding, een ongehuwd gebleven persoon dan wel een alleenwonende Weduwe of weduwnaar betrof. Dit geldt voor
het gehele artikel. Voor 'alleenstaande' leze men dus: ongehuwd gebleven persoon, dan wel zonder kinderen wonende weduwe ofweduwnaar; voor 'weduwnaar (weduwe)' leze men: weduwnaar (weduwe) met kind(eren).
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TABEL 2. Omvang van de huishoudingen in het Noorderkwartier (gemiddelde
= 3,73)
Grootte
huishouding
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Totaal

Personen

Huishoudingen
0/

aantal

%

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

/o
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

aantal
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

TABEL 3. Procentuele verdeling van huishoudingen en personen naar grootteklassen in het Noorderkwartier en Engeland
Grootteklassen
1-4
5-7
8-

Huishoudingen

Personen

Noorderkwartier Engeland

Noorderkwartier Engeland

68,8
27,0
4,2

52,2
34,4
13,4

TABEL 4. Gezinsgrootte in het Noorderkwartier
Gezinsgrootte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Totaal
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49,1
41,4
9,5

30,8
42,0
27,2

(gemiddelde = 3,01)
Personen

Gezinnen
/o

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

aantal

houdingen aldus te 'ontdoen' van inwonende familie, personeel en
kostgangers. De frequentie naar grootte van deze 'gezinnen' geeft
tabel 4.
De meest opvallende feiten, die daaruit naar voren komen, zijn:
1. het gezin wasin doorsneebetrekkelijk klein. Het gemiddelde was
net drie personen;
2. bijzonder groot was het aantal huishoudingen van alleenstaanden, al dan niet versterkt met inwonende verwanten, personeel
en/of kostgangers (19% ) ;
3. grote gezinnen (6gezinsleden ofmeer) vormden slechts 1% van
alle gezinnen;
4. de meestepersonen leefden in eengezinsverband van drie,vierof
vijf gezinsleden (52,6% ) .
Het bijzonder groteaantal alleenstaande ongehuwde hoofden van
huishoudingen in het Noorderkwartier blijkt weer uit een vergelijking met de Engelse gegevens. Daar stond in 70%van alle huishoudingen een echtpaar aan het hoofd; hier in slechts 57 %. Weduwen enweduwnaarsvormden in Engeland 18%van alle hoofden
van huishoudingen; hier echter 22 %. Maar huishoudingen met een
ongehuwde alleenstaande 45 aan het hoofd werden in Engeland in
slechts 12%van alle gevallen aangetroffen; in het Noorderkwartier
echter in liefst 21 % (N = 3.380).Hetzelfde verschijnsel blijkt uit de
opbouw van de bevolking naar burgerlijke staat in vergelijking met
Engeland (tabel 5). Zoals zo dadelijk zal blijken, was het aantal
TABEL 5. Samenstelling naar burgerlijke staat in procenten (N = 3.380)
Holland
gehuwd
gehuwd geweest
ongehuwd

|

31,3
6,1
62,6

Engeland
33,4
6,2
60,4

kinderen in de Hollandse gezinnen betrekkelijk laag in vergelijking
met de Engelse, zodat het hoge percentage ongehuwden in het
Noorderkwartier niet daaraan toegeschreven kan worden. Het is
derhalve veroorzaakt door het relatief grote aantal volwassen ongehuwden in het Noorderkwartier. Een opvallend verschil in de
samenstelling van de hoofden van huishouding naar burgerlijke
46
In werkelijkheid zijn hieronder ook kinderloos wonende weduwnaars en
weduwen geteld, zodat met een kleine verlagende correctie van het percentage
van de ongehuwde hoofden van huishoudingen ten gunste van het percentage
weduwen-weduwnaars moetworden gerekend, wildevergelijking metde Engelse
gegevens zuiver zijn. Zie noot 44.
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staat isvooral, dat in Engeland het percentage weduwnaars zoveel
lager was danin het Noorderkwartier, terwijl dit verschil bij deweduwen veel geringer was. Was de prikkel tot hertrouwen voor de
Engelse weduwnaar zoveel groter dan in het Noorderkwartier46
(grafiek 2)?Het meestefrappant isechter wel dat vooralhet percentage ongehuwde vrouwelijke hoofden van huishouding in het Noorderkwartier bijna driemaal zo hoog is.Dit gegeven kan geïnterpreteerd worden als een aanwijzing voor hetzij een lagere huwelijksfrequentie hetzij een veel grotere neiging om, ongehuwd blijvend,
eenzelfstandige huishouding optezetten, hetzij eencombinatie van
beide verschijnselen.
Wat de in het gezin levende kinderen betreft :hun percentage in
de bevolking was in het Noorderkwartier groter dan in Engeland
(46,3 % tegen 42,6 % ) .Daarmee in tegenspraak lijkt op het eerste
gezicht het feit, dat in Engeland verhoudingsgewijs in mèèr huishoudingen kinderen werden aangetroffen (74,6 % tegen 66,9 %) en
" Het verschil was zelfs nog geprononceerder dan grafiek 2 aangeeft i.v.m.
het in noot44gestelde.
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dat de gemiddelde omvang van het kindertal in die huishoudingen
ietsgroter wasdan in het Noorderkwartier (2,76tegen 2,52).Dat er
méérhuishoudingen met kinderen in Engeland waren, vloeit logisch
voort uit het veelkleinere percentage huishoudingen van ongehuwden. Dat in Engeland ondanks een groter gemiddeld aantal kinderen per huishouding met kinderen toch het percentage van deze
kinderen in de bevolking lager was,wordt verklaard door de geheel
andere samenstelling van deEngelse huishouding, waarin veel meer
personeel en verwanten werden gevonden daninhet Noorderkwartier. Aangezien het Engelse personeel vooral uit personen zal hebben bestaan, die in het Noorderkwartier - waar veel minder de gewoonte bestond om op betrekkelijk jeugdige leeftijd het ouderlijke
huis te verlaten om als meid of knecht bij een ander in te trekken
- als 'kind' geboekt werden, dringt zichdeconclusieop,datdereële
kinderrijkdom (dus de in en buitenshuis levende kinderen tezamen
genomen) in Engeland eerder ietsgroter geweest zal zijn dan in het
Noorderkwartier47. De Engelse bevolking kende dus misschien een
ietsjongere leeftijdsopbouw dan die van het Noorderkwartier.
Een overzichtelijk beeld van de fequentie van de aantallen kinderen over de gezinnen biedt tabel 6. Onder 'gezin' wordt hier verstaan een huishouding met aan het hoofd een echtpaar dan wel een
weduwnaar ofweduwe met kinderen. Ruim 16% blijkt kinderloos
te zijn48. Het meest frequent werden gezinnen met één kind gevonden. Maar ookkwamen degezinnen mettwee,drieenvier kinderen
veelvuldig voor. Eerst wanneer de frequenties van het voorkomen
van kinderen ingroepen van één,twee,enz.inhet Noorderkwartier
en Engeland vergeleken worden (grafiek 3), komt de oorzaak van
het verschil in gemiddelde naar voren. In de Engelse gezinnen
werden de grotere groepen kinderen met grotere frequentie gevonden dan in het Noorderkwartier (in huishoudingen met meer dan
vier kinderen leefden in Engeland bijna 30 % van de kinderen; in
het Noorderkwartier bijna 25% ) .Dit is zeker één van de redenen
waarom de gemiddelde huishouding in Engeland groterwasdanin
het Noorderkwartier.
*' Dit kan zowel door een lagere vruchtbaarheid als door een hogere kindersterfte alsdoor een combinatie van deze beide veroorzaakt zijn. Groot ishet verschil echter niet geweest. Inwonende kinderen en personeel vormden in Engeland 56% van de bevolking. In het Noorderkwartier waren zij tezamen 52%
van de bevolking.Bovendien ishet onzeker in welkemate het Hollandse percentage beïnvloed isdoor het feit, dat op een aantal lijsten uitsluitend taxabele huishoudingenstaan vermeld.
48
In werkelijkheid is dit percentage iets hoger geweest, omdat de kinderloze
weduwen en weduwnaars hierbij niet zijn inbegrepen. Deze 16% mag vanzelfsprekend niet als een indicatie voor onvruchtbaarheid worden gehanteerd. In
sommige gezinnen moesten nog kinderen komen, in andere waren deze overleden ofuitgetrouwd.
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GRAFIEK 3. Aantal kinderen per gezin in procenten

TABEL 6. Aantal kinderen per gezin (aantal huishoudingen =
delde = 2,11)
Gezinnen
Aantal
kinderen

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Totaal
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aantal

3.380) (gemidKinderen

/o

aantal

/o

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

"1

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

2.706

100,0

5.698

100,0

Van meer belang voor dit laatste lijkt echter de mate waarin inwonende verwanten in de huishoudingen aanwezig waren. Zoals in
de voorgaande paragraaf reeds werd vermeld, werden deze op het
Overijsselse platteland in 1748 in 20,5 % van alle huishoudingen
aangetroffen en zowel op de Veluwe alsin het Friese Doniawerstal
in circa 8% van de huishoudingen. In Engeland lag dit weer iets
hoger: 10%. In het Noorderkwartier was hun aandeel echter zeer
gering. In slechts 3,6 %van alle huishoudingen (N = 3.198) werd
deaanwezigheid vaninwonendeverwanten vermeld49. In Engeland
vormden die inwonende verwanten 3,4 %van de bevolking;in het
Noorderkwartier slechts 1,2 %. Het handelde daar om slechts 148
personen ineenbevolkingvan 16.905zielen.Broersenzusters waren
de grootste groep (94), met ouders (19) op de tweede plaats. Er
waren ruim tweemaal zoveelvrouwen alsmannen onder. Het hoeft
geen betoog, dat de drie-generatie-huishouding en/ofhet agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon in de 17e en 18e eeuw in
Noordholland in geen enkele sociale groep enige betekenis hebben
gehad. Deze verschijnselen kwamen daar niet voor.
Ook in het Noorderkwartier was het inwonende personeel van
grotere kwantitatieve betekenis voor de structuur van de huishouding dan de inwonende verwanten. In Overijssel en op de Veluwe
waren er meiden en knechten in ongeveer 33% van alle huishoudingen. Hun percentage in de bevolking beliep 12 tot 14%. De
structuur van de Engelse huishouding kwam op dit punt veel met
die van Overijssel en de Veluwe overeen (personeel in 28,5 % van
de huishoudingen vormde 13,4% van de totale bevolking). Voor
Friesland in 1796konreedseen beduidend lager percentage worden
vastgesteld. In het Noorderkwartier was dit echter nog weer veel
kleiner. In 17,6%vandehuishoudingen (N = 3.269) wasinwonend
personeel aanwezig. Het vormde niet meer dan 5,9 %van de totale
bevolking. Bovendien verschilde vooral de sex ratio essentieel van
die, welke in het oosten van onsland en in Engeland voorkwam. I n
het Noorderkwartier bedroeg deze nl. 17,9 (609meiden, 109knechten), terwijl deze elders tamelijk in evenwicht was. Deze geringe
vraag naar inwonende knechten in het Noorderkwartier heeft ongetwijfeld ietstemaken met deaard van het werk,waarvoor personeel
werd aangetrokken. In de sterk verstedelijkte Hollandse samenleving was dit - ook op het platteland - in de eerste plaats voor
arbeid van huishoudelijke aard en daarnaast op het boerenbedrijr
vermoedelijk voor traditioneel vrouwelijke arbeid in de boter- en
kaasmakerij, de verzorging van wat klein- en pluimvee, e.d. Voor
49

In 116 huishoudingen waren inwonende verwanten, nl. één verwant in 93
huishoudingen, twee in 18, drie en vier in 2 en vijf verwanten in 1huishouding..
Tezamen 148personen.
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zover er mannelijke arbeidskracht werd aangetrokken kwam deze
van uitwonend personeel of (in het boerenbedrijf en de blekerij)
van seizoenarbeiders. Aan dewaarde van deze cijfers hoeft niet getwijfeld te worden. Ook Struyck geeft op een totaal van 30.769
personen deaanwezigheid van 1.539 inwonende meiden enknechten, d.i.5,0%. Ook inzijn opgaven50 isdesex ratio zeer ongelijk:
38,4 (427 knechten en 1,112 meiden).
Uit tabel 7blijkt overduidelijk, datinhetNoorderkwartier het
personeelsbestand doorgaans (81%) tot éénpersoneelsüd beperkt
bleef. In minder dan4%vande gevallen bereikte heteen aantal
TABEL 7. D eomvang ensamenstelling van hetpersoneel per huishouding
(N = 3.269)
Omvang

1

2

3

4+
Totaal

Samenstelling

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

Aantal
huishoudingen
34
432
16
20
52

0/

/o
huishoudingen

7W| 8 °' 9
15,3

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

3
2
3
7

4 en meer

7

1,2

576

100,0

2,6

van drie ofmeer meiden en/of knechten. Ookditwaseengroot verschil metdesituatie zoals dietotnogtoeelders konworden vastgesteld. Zovond Slicher vanBath in Overijssel vande5.068huishoudingen met personeel er52,5%met slechts één personeelsliden
zelfs 22,5%met drie ofmeer. Hoewel Roessingh geen precieze opgaven overditonderwerp geeft, isuitzijn tekst ookduidelijk, datin
zeer veel Veluwse huishoudingen meer dan twee knechten en/of
meiden aanwezig waren. Opgrond vandepercentages, dieLaslett
in zijn studie noemt, mag verondersteld worden, datook in Engeland desituatie zowas51.
60

N . STRUYCK, Vervolg van de beschrijving der staartsterren, passim. D e cijfers
hebben alleen betrekking o phet Noorderkwartier.
61
B.H . SUCHER VAN BATH, Een samenleving onder spanning, blz.113. H . K.
ROESSINGH, Beroep en bedrijf op de Veluwe, A.A.G. Bijdragen, 13 (1965) blz.
243. P. LASLETT, Size and structure, Populationstudies, X X I I I (1969) blz.219.
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In hetNoorderkwartier wasgeenverband vasttestellen tussende
omvang van de huishouding en de aanwezigheid van personeel
daarin. Weliswaar laghetpercentage huishoudingen vantwee personen met personeel slechts op 12% van alle tweepersoonshuishoudingen endatvandrie personen op 19%,maar bijde huishoudingen, die uit vier, vijf, zes, zeven, acht of negen personen bestonden, lag dit percentage altijd ergens tussen 21 en 26%. De
huishouding van twee personen buiten beschouwing gelaten, nam
de neiging tot het aantrekken van personeel niet met het groter
worden van de huishoudingen toe.Wat het vrouwelijke personeel
betreft is er echter wel een zeker verband te leggen tussen het in
diensthebben vaneenmeid enhetontbreken vaneenhuisvrouw in
dehuishouding. Uittabel 8blijkt, datbijdehuishoudingen meteen
huisvrouw in ruim 15% een meid aanwezig was;in de huishoudingen zonder huisvrouw bedroeg dit echter ruim 23%.
TABEL 8. Huishoudingen naar aanwezigheid van huisvrouw en meid.
Huishoudingen

Waarvan met
meid(en)

/o

Met huisvrouw
Zonder huisvrouw

2.296
613

349
143

15,2
23,3

Totaal

2.909

492

17,2

Als meest belangrijke conclusie uitdeze beschouwingen over het
dienstpersoneel inhetNoorderkwartier vanHolland moet m.i. naar
voren gehaald worden, dat daar niet opgrote schaal de gewoonte
bestond, dat kinderen vanaf ongeveer hun twaalfde à vijftiende
levensjaar de ouderlijke woning gingen verlaten omin een andere
huishouding intewonen, daar werk tevinden enleringoptedoen.
Hoogst waarschijnlijk gingen ookin het Noorderkwartier welveel
jeugdige personen buitenshuis werken, maar dan als uitwonend
personeel, 'sAvondskeerde menterugindeouderlijkewoning,waar
men als regel bleef wonen tot de huwelijksleeftijd, waarop menof
overging tothetstichten vaneeneigen gezin, ofzichalsongetrouwde alleenwonende vestigde ofwegtrok. Ditwaseenbijzonder groot
verschilmetdegebruiken inhetoostenvanhetland (en waarschijnlijk ookin Engeland), waar het voor zeer grote bevolkingsgroepen
eennormaal verschijnsel wasdelevensfase tussencirca 15en30jaar
in vreemde huishoudingen door te brengen52. Men kan het zich
52

ROESSINGH stelt, dat op de Veluwe in 1749 19%van de totale bevolking
boven tienjaar alsinwonende meid ofknecht diende. Hoewel niets vande leeftijdsopbouw aldaar in concreto bekend is,magmenhieruit welconcluderen, dat
zeker 40% vandebevolking tussen 10en30jaar indeze positie verkeerde. Meer
dan dehelft vandebevolking moet daneenkortere oflangere periode inde nietouderlijke huishoudinghebben gesleten.
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moeilijk indenken, dat een dergelijk groot verschil niet ook diepgaande verschillen indepsychologische, mentale ensociale attitudes
van de bevolking met zich heeft meegebracht. Het zal nog heel wat
van onshistorische voorstellingsvermogen vergen voor wij dit enigszins kunnen peilen.
Waarschijnlijk wel belangrijker dan elders waren in Holland de
kostgangers. Struyck vermeldt hun aanwezigheid omstreeks 1740
expressisverbis te Zaandam, Zaandijk, Koog, Westzaan, Heiloo en
Westgraftdijk53. Tezamen vormden deze'slaapers'daar 2,05 % van
de inwoners.Uit het feit dat ze elders niet werden opgegeven, mag
niet zonder meer geconcludeerd worden, dat zij daar niet aanwezig
waren. Bovendien geeft Struyck in de bovengenoemde plaatsen duidelijk aan, dat het hierbij gaat om 'slaapers'dievan elders afkomstig
zijn. Over Oostzaandam wordt zelfs letterlijk opgemerkt, dat kostgangers-medeburgers onder de inwoners zijn opgegeven. De 2,05 %
geeft voor deze plaatsen dus een minimum aan. Zelf vond ik kostgangers in 343 huishoudingen, d.w.z. in ruim 10% van alle huishoudingen (N = 3.198). In 75 huishoudingen waren dat er zelfs
twee of meer. Tezamen waren zij 438 personen sterk en vormden
3,7%van debevolking.Hoe belangrijk hun betekenisvoor destructuur en omvang van de Hollandse huishouding was, blijkt uit het
feit dat dit percentage hoger was dan dat van de inwonende verwanteninhetNoorderkwartier (1,2 %) enzelfsin Engeland (3,4% ) .
Het verschijnsel, dat in Holland bestond, om - tegen betaling door
wees- of armenmeesters - kinderen in de kost te nemen, is niet
vreemd aan dit hoge percentage. Het zou in ieder geval verkeerd
zijn bij 'kostgangers' alleen aan volwassenen te denken. Op vijf
lijsten was het mogelijk na te gaan of er kinderen onder die kostgangers zaten. Dit bleken er 90van de 297 te zijn, d.w.z. bijna één
derdevan de kostgangers stondgeboektals'kind', 'arm kind', 'weeskind', 'kind door de diaconie besteed', e.d. Van de overigen mogen
wij aannemen dat hetvolwassenenwaren.Waarschijnlijk waren het
overwegend (ofuitsluitend) manspersonen. Struyck geeft zijn 'slaapers' allen in de kolom 'mannen' op 54 .
Met het doel een zogroot mogelijk aantal gegevens in het onderzoektebetrekken, wasdevoorgaande analysevan de huishoudingen
in het Noorderkwartier op een per onderwerp wisselend aantal
huishoudingen gebaseerd. Daarnaast bestaat er echter de behoefte
deze verschillende deelaspecten van de huishouding en het gezin te
53

N. STRUYCK, Vervolg van de beschrijving der staartsterren, passim.
Het verschil tussen het percentage kostgangers bij STRUYCK (2,05%) en in
mijn eigen onderzoek (3,68%) kan worden verklaard als het verschil tussen opgaven 'exclusief'en 'inclusief' kind-kostgangers.
54
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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
onderzocht. Vanzelfsprekend werd daardoor het aantal in het onderzoek betrokken huishoudingen wat kleiner dan in de voorgaande
analyses (N = 2.367). Omdat op enkele lijsten alleen taxabele personen (zgn. 'kapitalisten') stonden ingeschreven enopandere lijsten
dezekwalificatie somsindemargeerbij geschrevenwas,konookeen
subgroep van vermogende huishoudingen samengesteld en geanalyseerd worden (N = 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 (N = 163).Vooral van dezelaatste categorie ishet
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 9 t/m 11geven een overzicht van deze bewerkingen.
Zij brengen een aantal opvallende verschillen tussen de verschillende 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 9, laatste kolom, hoe de
doorsneehuishouding inhetNoorderkwartier wassamengesteld met
een totaleomvangvan 3,74personen. Dehuishouding van zowelde
'vermogende' als de 'gealimenteerde' was gemiddeld iets groter en
bevatte nagenoegpreciesvierpersonen. Desamenstellingwasechter
totaal verschillend. In de gealimenteerde gezinnen vielen gezin en
huishouding nagenoegsamen. In slechtseenenkelgevalwasdaar in
de huishouding een niet-gezinslid opgenomen. Vergeleken met de
overigeuitkomsten washetgemiddeldeaantalgezinsleden erggroot.
Kennelijk hadden de gealimenteerde gezinnen betrekkelijk veel
kinderen. Het aantal gezinsleden in de vermogende huishoudingen
wasdaarentegenjuist 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
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TABEL 9. Samenstelling van de gemiddelde huishouding.
Aantal
personen

/o

Gemiddeld p.
huishouding

(N = 2.367)
Gezinsleden
Verwanten
Personeel
Kostgangers

7.845
117
578
302

88,72
1,32
6,54
3,42

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

Huishouding

8.842

100,00

3,736

(N = 774)
Gezinsleden
Verwanten
Personeel
Kostgangers

2.409
42
446
198

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

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

Huishouding

3.095

100,00

3,999

(N = 163)
Gezinsleden
Verwanten
Personeel
Kostgangers

642
3
1
16

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

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

Huishouding

662

100,00

4,061

ouderzijngeweest,zodatonderhen meergezinnenvermoed kunnen
worden, die door het vertrek van kinderen reeds in de periode van
ontbinding verkeerden. Leerzaam is het vooral te constateren, hoe
achter nagenoegidentieke gemiddeldegrootten van huishouding bij
'kapitalisten' en 'gealimenteerden' totaal verschillende samenstellingen schuilgaan.
Uit tabel 10is te 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 dantweemaal zo
hoog percentage van bedeelde huishoudingen bestaande uit een
weduwe met kinderen68. Bij de toewijzing van ondersteuning genotendezegezinnen eenhoge prioriteit. Het kindertal speelde daarbij vermoedelijk ook een rol. Tabel 11 maakt duidelijk, dat wat
kinderrijkdom betreft de gealimenteerde huishoudingen in alle op66
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Zie noot 44.

TABEL 10. Hoofden van huishouding in procenten

Echtpaar
Weduwnaar
Weduwe
Mn], alleenstaande
Vr. alleenstaande
Weesgezin

N =
2.367

N =
774

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

N =
2.367

N =
774

N =
163

47,0
67,4

39,2
57,9

59,7
83,4

TABEL 11. Kinderen

Kinderen in % van bevolking
% huishoudingen met kinderen
Gem. aantal kinderen in Huishoudingen met kinderen

2,61

2,48

2,90

zichtenbovenhetnormaleniveauuitstaken,terwijl de vermogenden
daarjuist onder bleven.
VI
De beschouwingen en feitelijke gegevens, die in de voorafgaande
paragrafen aan de orde zijn geweest, maken het mogelijk enige algemene conclusies te trekken.
1. Er hebben in Nederland niet alleen in de 19eeeuw, maar waarschijnlijk reedssindsten minstede 16eà 17eeeuw, mogelijk zelfs
sinds nogveel oudere datum, grote regionale verschillen bestaan
wat de omvang en structuur van de huishouding betreft56. De
door Hofstee geponeerde 'Stufentheorie', waarin het zgn. agrarisch-ambachtelijkevoortplantingspatroon in de 18eeeuw nogin
het gehele land overwoog, is daarmee niet in overeenstemming
en dus in dit opzicht niet houdbaar.
2. Deze eerste conclusie sluit evenwel niet het bestaan van een
agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon uit. Bij de huidigestand van het historische onderzoek moet dit patroon tenmin*•De verschillen in de structuur van de huishouding, die reeds in de 18eeeuw
tussen de verschillende streken van Nederland vielen waar te nemen, zijn nog
steeds niet verdwenen. Een onderzoek, dat door KOOY werd verricht op grond
van het materiaal van de nationale huizentelling van 1956, bracht aan het licht,
dat deze regionale verschillen uit de 18eeeuw rond het midden van de 20e eeuw
nog niet waren uitgewist (G. A. KOOY, Urbanization and nuclear family individualization; a causal connection?, Current sociology, XII (1963/64) blz.13-24).
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stewat de 18eeeuw betreft, maar wellichtookvooreerdereperioden in bepaalde gebieden gelokaliseerd worden. Zeer zeker
bestond het in de 18e eeuw op de zandgronden van Twente en
Salland, waar het ook in de 19e eeuw verwacht mag worden.
Mogelijk heeft dit patroon ook op deVeluwe in het begin van de
16e eeuw nog bestaan. Dit kan met de thans beschikbare gegevens bevestigd noch weerlegd worden. In de 18eeeuw kan dit
patroon in het Land van Montfort hebben bestaan. In dit geval
isverder onderzoek mogelijk.
3. Het agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon was in ieder
gevalvangeenkwantitatieve betekenisopdeVeluwe en in Frieslandinhetmiddenvande18eeeuw.InNoordholland bestondhet
niet in de 17een 18eeeuw. Ookin het dorp 's-Gravenmoer in de
Langstraat kwam het op het eind van de 16e eeuw niet voor.
4. Zelfs op de zandgebieden in het oosten van het land werd het
agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon hoofdzakelijk in
de boerenfamilies gevonden. Misschien was het in het boerenmilieu weer van grotere betekenis voor de ene groep (bijv. grote
boeren?) dan voor de andere. Dit zou verder moeten worden
uitgezocht.
5. Waar dit kon worden nagegaan (Overijssel, Veluwe, Friesland)
was de gemiddelde omvang van de huishoudingen in de steden
aanzienlijk kleiner dan op het platteland; op het platteland was
deze dan weer kleiner inhet eigenlijke dorp dan buiten de dorpskern. Dit maakt het onwaarschijnlijk, dat het agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon ook in de kringen van ambachtslieden en kleine neringdoenden van werkelijke betekenis is geweest.
6. Op het platteland laat zich een verband vermoeden tussen de
gemiddeldeomvangenstructuur vandehuishouding endestructuur van het agrarische bedrijf (akkerbouw versus veeteelt; misschien ook de bedrijfsgrootte).
7. Wanneer het verschijnsel van de gezinsindividualisatie mede
gemeten mag worden aan de hand van een analysevan de structuur van dehuishouding- eenwerkwijze, dieookin de sociologie
wordt toegepast - dan heeft het er alleschijn van dat deze in het
westen en het noorden van het land reeds sinds lang een zeker
gewicht had. Verder onderzoek, zowel over een groter geografisch gebied alsooknaar andere aspectenvan het gezin kan deze
hypothese als uitgangspunt nemen.
8. Op grond van de huidige historische kennis van de huishouding
in andere westerse landen, lijkt de Hollands-Friese huishouding
in de 17e en/of 18e eeuw een tamelijk uniek verschijnsel te zijn
geweest. Hierbij moet echter een dubbel voorbehoud worden
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gemaakt. Ten eerste zal nog moeten worden uitgezocht in hoeverre de huishouding in het Noorderkwartier representatief was
voordieinanderegedeelten van Holland. Ten tweedemoetin de
meestewesterselanden nogmeeronderzoek opdit terrein gedaan
worden, voordat definitieve conclusies getrokken mogen worden 57 .
9. De belangrijkste uitkomst van deze studie ism.i.de constatering,
dat in het verleden desamenleving in Nederland veel gedifferentieerder was dan de sociologische theorieën, die in paragraaf 11
besproken werden, willen doen geloven. De toenmalige samenleving wasnieteenvormig,maar geschakeerdvankarakter, zowel
geografisch, als naar sociale geleding, als naar economische
structuur. De belangrijke regionale verschillen van culturele,
economische en sociale aard, die in de 19eeeuwinNederland te
constateren zijn, waren van veel oudere datum. Voor de historicus heeft deze vaststelling niets opzienbarends58. Integendeel.
Interessant is echter, dat deze verschillende cultuurpatronen
(zowel geografisch als sociaal) nu ook aan de hand van gezinssociologische vraagstellingen bestudeerd blijken te kunnen worden. Hiermee wordt een nieuwe weg geopend om dieper in het
verleden (en dus in het heden) van de Nederlandse samenleving
door te dringen. Hier ligt een nieuwe taak voor de historicus.
De voorafgaande conclusies zijn in strijd met de door Hofstee in
1954 geformuleerde theorie van de drie opeenvolgende voortplantingspatronen en met devóór-negentiende-eeuwsebetekenisvan het
agrarisch-ambachtelijke voortplantingspatroon in het bijzonder. In
recentere gezinssociologische literatuur vindt men trouwens reeds
andere zienswijzen59. Dit mag ons echter niet verleiden tot onderschatting van de betekenis van deze theorie voor het winnen van
wetenschappelijk gefundeerd inzicht. Het onderzoek van historische
zijde naar het gezin zou erin Nederland op een geheel andere wijze
of in het geheel niet geweest zijn, indien deze theorie niet had bestaan. Ookdit artikelisermedeeenvruchtvan. Degrote historische
67

Zo meende ik uit de mededelingen van Madame Christiane KLAPISCH
(Parijs) over haar onderzoek naar de structuur van de huishoudingen in Toscane
in de 15eeeuw te mogen opmaken, dat deze de Hollandse structuur tamelijk wel
benaderde {Conference the comparative historyof household and family, Cambridge,
12-15 sept. 1969).
58
Dit is een zo algemeen aanvaard uitgangspunt in alle historische disciplines, dat het nauwelijks zinvol is daarnaar te verwijzen. Omdat de tegenstelling
Oost-West daarin zo duidelijk wordt benadrukt, ishet meest relevant; P. GEYL,
De klein-Nederlandse traditie in onze historiographie, en Opkomstenverval van
het Noord-Nederlands nationaliteitsbesef, in zijn bundel Eenheid en tweeheid in de
Nederlanden, Lochern, 1946.
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verdienstevan deze theorie staat dusvast.Dat zij geeneeuwigheidswaarde heeft, maar alseengeheelvan nuttige werkhypothesen heeft
gefungeerd, isjuist haar grootste verdienste en is vooral te danken
aan de kracht en duidelijkheid waarmee de hypothesen werden
geformuleerd. Juist daardoor kunnen deze weerlegd, aangevuld,
nader gepreciseerd worden. Deze duidelijkheid iseenverdienste,die
intellectuele vooruitgang mogelijk maakt en die ook in de sociale
wetenschappen nog te weinig wordt aangetroffen.
Het gezinshistorische onderzoek staat intussen in Nederland nog
slechts aan een begin. Wat tot nog toe isgedaan,iseerder hetresultaat van intuïtieve pioniersarbeid dan van systematisch onderzoek.
Het zou te stoutmoedig zijn hier en nu een programma van systematisch onderzoek te schetsen. Duidelijk isin ieder geval, dat eerst
de basisvan onze kennis - dat isde kennisvan de omvang enstructuur
van dehuishouding- verbreed moet worden. Dit houdt in, dat wij van
zoveel mogelijk gebieden in Nederland vanaf een zover mogelijk
terugliggende datum een overzicht moeten zien te krijgen van de
ontwikkeling van deze gezinsaspecten tot in de 20e eeuw. Daarbij
zal stevig moeten worden aangeleund tegen historisch-demografisch
onderzoek van verschijnselen alsonwettige geboorte, voorechtelijke
zwangerschap,huwelijkspatroon, geboortebeperking, echtscheiding,
kortom al die zaken, die ons indirect iets kunnen vertellen over
huwelijksbeleving, sexuele moraal e.d. Daarmee isde arbeid echter
nietgedaan. Het onderzoek zalzichook moeten uitstrekken naar de
functies van hetgezin(deeconomische, deprocreatieve,de educatieve,
deaffectieve en de sexuele functie). Nagegaan zalmoetenwordenof
en zo ja, in hoeverre verbindingen gelegd kunnen worden tussen
verschillen, resp. veranderingen in de structuur van de huishouding
en in de functies van gezin en huishouding. Tenslotte zal zelfs niet
teruggeschrikt mogen worden voor de vragen naar het psychologischeklimaatinhetgezin,debelevingvandegezins-enfamiliebanden.
Zo aangevat, zal de geschiedenis van gezin en huishouding in
Nederland een authentiek stuk cultuurgeschiedenis blijken te zijn,
die verplicht tot een zeer ruime interdisciplinaire aanpak. Voor de
theoretische aspecten zal eengoede kennis en gebruik van sociologische en antropologische theorieën, begrippen en inzichten onmisbaar blijken. Voor het opsporen en verklaren van allerlei verschijnselen zal een hele reeks van disciplines in het geweer geroepen moeten worden, variërend van demografie en economie tot de geschiedenis van woningbouw en kleding, de folklore, de volkskunde, de
literatuur- en kunstgeschiedenis, de geschiedenis van de moraliteit,
de psychologie,ja wellicht zelfs de biologische wetenschappen.
*• In de werken van René KÖNIG (Köln) en William GOODE (Columbia
Univ.).
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SUMMARY

Variationsin thesize andstructure of thehouseholdin the UnitedProvinces
of theMetherlandsinthe17th and 18thcentury.
A somewhat abridged version of this study will be published
in the English language in the volume: The comparative history of
householdandfamily: studiesinthedevelopment of thesize andstructureof
the domesticgroup over time in five select countries (Peter LASLETT,
editor), Cambridge University Press, 1971.
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