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I N L E I D I N G
Hierbij verschijnt het vijfde Agronomisch-Historische Jaarboek. De
vorige verschenen in 1940, 1943,1947 en 1949.
Ook nu bevat het een aantal overdrukken van artikelen uit het
Landbouwkundig Tijschrift, waarvan een deel verslagen zijn van voordrachten, welke vanwege de studiekring werden gehouden.

Namens het Bestuur,
De Secretaris,
Ir J. A. van der Loeff.
Groningen, April 1951
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VERKORT VERSLAG
VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE STUDIEKRING VOOR DE
GESCHIEDENIS VAN DE LANDBOUW OVER DE JAREN
1949 EN 1950
Het jaar 1949begon met een ledenvergadering te Utrecht op 19 Maart
ter gelegenheid van het Tienjarig bestaan van de Studiekring (22 Maart
1939). Dr T. S. Jansma te Rotterdam hield een voordracht over: „Iets
uit de agrarische geschiedenis van Texel, voornamelijk gedurende de
16e eeuw". In dezelfde vergadering werd Mr J. M. G. van der Poel
als bestuurslid gekozen in plaats van de heer A. H. G. van Arkel.
In Mei werd het Vierde deel van het Agronomisch-Historisch Jaarboek
uitgegeven.
Ingevolge een wens van de ledenvergadering v a n Maart 1949 werd
door de secretaris een enquête ingesteld naar de mogelijkheid tot
samenwerking met regionale organisaties, die zich bezighouden met de
studie van de geschiedenis. Contact werd verkregen met enige organisaties, waarvan er enkele h u n publicaties zonden in ruil voor de onze.
(Mede tengevolge van later ontvangen aanvullingen is thans een vrijwel volledige lijst dezer organisaties in ons bezit).
In Augustus ontving het bestuur een uitnodiging tot bijwoning van
een vergadering met het bestuur van het Ned. Genootschap voor Landbouwwetenschap en de besturen van de andere studiekringen en de
verschillende commissies van het Genootschap met het doel tot een
nauwere samenwerking te geraken. Deze vergadering had plaats op 14
October 1949. Voorgesteld werd toen de voorzitters der kringen in het
Bestuur van het Genootschap op te nemen als adviserende leden en de
secretarissen der kringen als h u n plaatsvervangers. Het aldus uitgebreide bestuur zou dan 4 à 5 maal per jaar vergaderen ter bespreking
van de algemene aangelegenheden van het Genootschap en de meer
bijzondere der kringen en commissies.
Kon in de ledenvergadering van 19 Maart 1949 de Voorzitter reeds
iets mededelen over het toen juist enkele dagen te voren te Groningen
genomen besluit tot het in leven roepen van een Ned. AgronomischHistorisch Instituut, dat de daadwerkelijke beoefening der Landbouwgeschiedenis hier te lande nieuwe perspectieven zou kunnen openen.
Op 24 Juni 1949 had de stichting van dit Instituut plaats door de Vereniging voor Hoger Landbouwonderwijs te Groningen. Ingevolge het
aan de kring bij artikel 5 lid K der stichtingsacte toegekende recht
werd de heer N. G. Addens als lid in het Algemeen Beptuur dezer
Stichting benoemd.
Op 17 December 1949 werd te Utrecht in het Universiteitsgebouw de
jaarlijkse ledenvergadering gehouden, waarin in plaats van de heer
N. G. Addens Prof. Dr B. H. Slicher van Bath als bestuurslid gekozen
werd. Prof. Ir W. J. Dewez hield in deze vergadering een voordracht
over: „Landbouw in een kleistreek rond 1750".
In 1950 werd eerst het in 1949 gereed gekomen tweede deel van de
Agronomisch-Historische Bijdragen, de studie van Dr J. M. G. van der
Poel: „Heren en Boeren" verspreid, een studie over de commissiën van
landbouw (1805—1851)", overdruk van het proefschrift van genoemde
schrijver.
In de 15e Ned. Landbouwweek werd vanwege de Studiekring door
Dr J. M. G. van der Poel een voordracht gehouden over: „De negotiatie
„Land is zeker bezit". Deze voordracht is in het Landbouwkundig Tijdschrift gepubliceerd (62(1950)815—826) en is in dit jaarboek opgenomen.
Met het Bestuur van het Ned. Genootschap voor Landbouwweten-

schap werd enige malen vergaderd ter bespreking van verschillende
algemene zaken.
Van het Fonds ten behoeve van de Landbouw in de Provincie Groningen, het Harmanus Simon Kammingafonds en de Groninger Maatschappij van. Landbouw werden subsidies ontvangen voor de uitgave
van het derde deel van de Agronomisch-Historische Bijdragen, een
studie van de heer N. G. Addens over: „De vraagpunten van de Groninger Maatschappij van Landbouw". Deze studie verscheen eind
December 1950 in de vorm van een boekwerk van ruim 450 bladzijden.
Ingevolge een besluit van de ledenvergadering van 17 December
1949 werd een enquête ingesteld naar de wijze waarop en de middelen
waarmede bij het Middelbaar en Lager Land- en Tuinbouwonderwijs
aandacht wordt geschonken aan de geschiedenis van land- en tuinbouw.
Een rondschrijven met vragenlijst werd daarvoor gezonden aan een
groot aantal inrichtingen voor genoemd onderwijs en aan enige Volkshogescholen, benevens aan diverse Land- en Tuinbouworganisaties,
die zich eveneens met dergelijk onderwijs bezig houden, o.a. in de vorm
van kader- en ontwikkelingscursussen. Een naar aanleiding van de
ontvangen gegevens opgemaakt rapport werd besproken in de bestuursvergadering van 23 September 1950 en na voorzien te zijn van de nodig
geachte veranderingen en aanvullingen aan de leden aangeboden, waarna het in de ledenvergadering van 14 December 1950 te Arnhem behandeld werd en aanleiding gaf tot een uitgebreide gedachtenwisseling
en tot benoeming van een commissie om dit onderwerp nog eens nader
onder de ogen te zien.
In deze ledenvergadering werd tevens in plaats van Dr Ir M. J. Boerendonk de heer N. G. Addens tot bestuurslid gekozen.
Verder werd besloten: 1. In 1951 een zomervergadering te houden
samen met het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap, 2. samen te werken met de nieuwe Studiekring voor het Taalgebruik in de Landbouw van het Ned. Genootschap voor Landbouwwetenschap, 3. de sinds 1946 bestaande Commissie voor Bibliographie
op te heffen, daar de directeur van het Ned. Agronomisch-Historisch
Instituut de samenstelling van een bibliographie voor de Geschiedenis
van de Landbouw op zich heeft genomen.
In dezelfde vergadering hield Prof. Dr J. F. Niermeyer een voordracht over: Pachtcontracten in de 14e eeuw in de Meijerij, en de
heer N. G. Addens over de „Vraagpunten" van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
Met het Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut te Groningen
worden goede betrekkingen onderhouden. Tot Directeur werd ons bestuurslid DrlMyj!)G. van der Poel benoemd, die 1 December 1950 deze
functie aanvaardde.
Een aantal boeken en andere publicaties, resp. tijdschriften werden
ontvangen. Deze werden met de reeds vroeger ontvangene in bruikleen
gegeven van bovengenoemd Instituut waar, ze in de bibliotheek geplaatst zijn en daar steeds door onze leden geraadpleegd kunnen
worden.
De afgelopen jaren overziende kan men wel zeggen, dat door de
kring met vrucht gewerkt is, zodat er alle reden is de volgende jaren op
dezelfde voet voort te gaan. Een besluit van de laatste ledenvergadering
om een aantal nieuwe leden te benoemen en in de toekomst ook studenten onder bepaalde voorwaarden als lid op te nemen, zal ook daartoe
het zijne bijdragen.
De Secretaris:
Ir J. A. van der Loeff.
Groningen, April 1951
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DE KADASTRALE ARCHIEVEN EN HUN BETEKENIS
VOOR DE BODEMKUNDIGE
Mej. Dr A. W. VLAM.

1. ONTSTAAN EN BETEKENIS VAX HET KADASTER.

Een studie van D u s s a r t over het Brabantse dorp Bakel (1946) vestigde
voor het eerst mijn aandacht op het grote belang van de 19e eeuwse kadastrale
gegevens. Deze Luikse geograaf uit de school van Prof. O. T u 1 ip p e
baseerde zijn beschrijving van de bodemgesteldheid van Bakel en van de agrarische verhoudingen aldaar in het begin van de 19e eeuw hoofdzakelijk op de
gegevens uit de kadastrale archieven. Hij volgde hierbij het spoor reeds in
1933 door T u 1 ip pe (1933) gewezen. Deze dacht daarbij vooral aan het grote
belang dat de geografen hadden bij bestudering van deze gegevens ; echter ook
onderzoekers op ander gebied, als dat der bodemkunde en der landbouwgeschiedenis, zullen er veel wetenswaardigs in vinden. .
Het kadaster, dat is ingesteld in de Franse tijd, en dat in Noord- en ZuidNederland gelijk werd ingericht, had ten doel betrouwbare gegevens te verschaffen voor een uniforme heffing van de grondbelasting over het hele land.
Allereerst moest daartoe worden vastgesteld de ligging, grootte en eigenaar zowel van de gebouwde als van de ongebouwde eigendommen. Men vervaardigde
daartoe per gemeente, sectiegewijs, kaarten op schaal 1: 2500 (binnen bebouwde
kommen soms 1: 1250 en in minder waardevolle, weinig geparcelleerde secties
1 : 500x3), waarop alle percelen werden ingetekend en van een nummer voorzien ; dit zijn de zgn. minuutplans. Daarnaast werden leggers gemaakt, de >zgn.
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oorspronkelijke aanwijzende tafels, waarin de percelen in volgorde werden
ingeschreven met vermelding van eigenaar, grootte, grondgebruik en Massificatie van de opbrengst. Het gehele werk kwam omstreeks 1832 gereed. De
bedoeling was periodiek tot vernieuwing en herschatting over te gaan. Wegens
het vele werk en de hoge kosten hieraan verbonden, kwam er niet van. Eerst
ingevolge de wet van 1879 werd tot herschatting van de ongebouwde eigendommen overgegaan.
De vaststelling van de eerste gegevens, nl. eigenaar, grootte en soort van het
grondgebruik was zonder meer een codificatie van bestaande toestanden.
Anders stond het met de bepaling van de belastbare opbrengst van ieder perceel.
De normen die de oude zetters van de verpondingen hadden gebruikt werden
niet langer voldoende geacht, men wenste een geheel nieuwe opzet. Daartoe
werden schattingscommissies benoemd, die tot taak hadden de grondslagen vast
te stellen volgens welke men de onderscheidene percelen kon waarderen voor
de grondbelasting. Men ging er van uit dat de opbrengst van een perceel niet
alleen door de bodemgesteldheid maar ook door het bodemgebruik werd bepaald,
en dat deze opbrengst tenslotte het' inkomen van de eigenaar bepaalde, waarvoor deze belastingplichtig' was. Als maatstaf werden bovendien de lopende
pacht- en huurcontracten in de berekening betrokken.
Allereerst werden de bouw-, wei- en hooilanden, tuinen, boomgaarden,
heiden, bossen, enz. in verschillende klassen verdeeld, waarna van iedere klasse
bepaalde standaardpercelen werden uitgezocht, waarvan men de zuivere opbrengst ging' bepalen. Voor de bouw-, wei- en hooilanden vindt men de berekening' daarvan terug in de «gn. tabellen 5bis 1).
2.

VOORBEELDEN.

Als voorbeeld geven wij hier de berekening voor de gemeente G'uincken in
Noord-Brabant ').
De tabel opent met een opgave van de middelbare marktprijzen van de in de
gemeente verbouwde producten over de jaren 1812—1826, te Breda verhandeld, na aftrek der 2 hoogste en der 2 laagste jaren. De b o u w l a n d e n
zijn verdeeld in 5 klassen, van iedere klasse wordt de meest voorkomende
vruchtwisseling beschreven over een periode van 3 tot 4 jaar, waarna de
opbrengsten per jaar per bunder worden vermeld.
ie
2e
3e
4e

Het blijkt nu dat 1 bunder ie klas bouwland in 4 jaar oplevert:
j . : rogge : = 16 mud rogge
ƒ 94.08
j . : y2 haver -f- ]/2 boekweit = 13 mud haver -f- 8 mud boekweit . . . . ,, 76.96
j . : y2 haver -j- y2 aard. = klaver (geschat op ƒ 27.—) -|- 90 mud aard. ,, 223.20
j . : rogge : = 16 mud rogge
,, 94.08

bruto opbrengst
ƒ 488.32
Daarna volgt de kostprijsberekening eveneens per bunder over 4 jaar.
Het blijkt dat na aftrek van het halve klaverjaar, waarvoor geen beploegingnodig is, en van de aardappelen, waarvoor het land gespit wordt, men over
4 jaren 9 beploegingen nodig heeft
,, 67.50
voor een halve bunder aardappelen spitten tegen 60 ets de roede
„ 30.-—
ploegen, eggen, gelijkmaken enz. samen
J

ƒ 97.50

) Tabel van berekening der onzuivere opbrengst van de oogst van bouw-, weien hooilanden, alsmede de te doene aftrekkingen om tot de zuivere belastbare
opbrengst te geraken.
2
) Tabel 5bis uit no. P. 3411, R.A. 's-Hertogenbosch.
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Ook de bezaaiing wordt berekend, naar benodigde hoeveelheden voor ieder
jaar. Samen met het zaailoon, dat komt op 5° ets per bunder, en het zetten
van aardappelen, 10 dagen à 60 ets bedraagt dit
arbeidsloon voor het wieden, maaien, opbinden, laden etc.
Wieden, maaien, opbinden en laden van de rogge, haver en boekweit" wordt
geschat op 4 % van de opbrengst, het dorsen en wannen op 8 %, wieden,
aanaarden en delven van de aardappelen vraagt 20 %.
Voor gewone mest wordt niets gerekend omdat ook de opbrengst van het
stro niet wordt verrekend. Voor aangevoerde mest en vervoerkosten van de
producten naar de schuur en de marktplaats komt men tot 23 % van de opbrengst of

„ 65,18
,, 89.61

De gehele aftrekking =

„ 112.31
ƒ 364.60

Voor zuivere opbrengst over 4 jaar blijft dus ƒ 123.72 of per jaar ƒ 30.93.
De waarde van een bunder Te klas bouwland wordt aldus bepaald op ƒ 30.—.
Op gelijke manier volgt dan de berekening van de overige 4 klassen bouwland waarbij de overweging geldt dat met gelijke of meer zorg en moeite een
geringer opbrengst wordt verkregen. Bedroegen bij ie klas bouwland de
onkosten 74.66 % van de onzuivere opbrengst, bij 5e klas loopt dat op tot
80 °/o.5e Klas bouwland levert nog slechts een onzuivere opbrengst van:
ie jaar: 5 mud rogge = ƒ 29.40
2e j a a r : spurrie
= ,, 16.—
3e jaar : braak
= ,, •—,—
ƒ 45-40

onkosten geeft als zuivere opbrengst over 3 jaar ƒ 9.08. De
waardering van 5e klas bouwland is dus nog slechts ƒ 3.—.
Voor h o o i1 a n d e n zijn de onkosten veel geringer, voor maaien, mesten,
vervoeren, molshopen slechten etc. komt men op ± 49 %• Voor w e i l a n d
ie klas komt men op ± 51 °/o van de onzuivere opbrengst, ze worden resp.
gewaardeerd op ƒ 42.— en ƒ 30.—.
Naast deze gedetailleerde berekeningen van tabel 5bis zijn de tabellen 5 3)
meer beschrijvend van inhoud. Zij vormen volgens Prof. T u 1 ip p e ware
kleine monografieën, waarin achtereenvolgens ligging, rivieren en kanalen,
wegen, ongelijkheid van het terrein, graad van vruchtbaarheid van de grond,
voortbrengselen van de grond, paardenfokkerij, takken van nijverheid der
inwoners, gebouwde eigendommen en bevolking worden behandeld.
Onder het hoofd „Geschiktheid van de grond" lezen we in Ginneken dat de
grond bestaat uit zand van goede kwaliteit, die vrij zorgvuldig wordt bewerkt,
en in enkele grote, doch meest in middelmatige en kleine ,,massen" wordt
bebouwd. Wat dit laatste betekent leert ons tabel L a B *). Hierin staat nl.
opgegeven het aantal en de grootte der hoeven als volgt gerangschikt :
2 hoeven van 40—50 bunder, samen :
6 „
„ 30—40
» ' ,,
30 „
» 20—30
, „
88 „
„ 10—20
, „
„ 6—10
40 „
. „
30 „
„ 3-6
, „
39 ,.
. -,
.. <3

88 bunder
: 192 „
: 750 „
: 1320 „
: 320 ,,
: ISO „
: 72 „

) Tabel van Massificatie der grondeigendommen; beschrijving van de gemeente.
*•) Statistieke inlichtingen, evenals de voorgaande tabellen in no. P. 3411, R.A.
's-Hertogenbosch.
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Hoeven niet een oppervlakte groter dan 20 bunder rekent men tot de grote
verhouding, hier 36 %, van 10—20 tot de middelbare verhouding: 56 %,
kleiner clan 10 bunder tot de kleine verhouding, hier 8 %. Het middelmatig
groot bedrijf overheerst dus.
Iets dergelijks vinden we in het nabij gelegen Rijsbergen "), waar bedrijven
groter dan 20 bunder 5 %, van 6—20 bunder 52 % en kleiner dan 6 bunder
43 % uitmaken. Dit is echter geen regel. In Helmond bijv. overheerst het
kleinbedrijf °). Wij vinden er 22 % groter dan 12 bunder, 23 % van 4—12
en
55 % kleiner dan vier bunder, waarvan 658 bedrijfjes kleiner dan twee
bunder, wat dan trouwens wel nevenbedrijfjes zullen zijn geweest.
In deze zelfde staten L a B. wordt verder nog opgegeven hoeveel bos, gemene
weiden en ,,plezier"gronden, heide, moeras, en onbelastbaar er in iedere
gemeente ligt.
Gaan we echter weer verder met tabel 5 over de classifcatie van de grondeigendommen. Onder de paragraaf genaamd „Voortbrengselen" lezen wij dat
deze bestaan uit haver, boekweit, aardappelen, klaver, vlas, zaad, beestenvoeder, hooi, groenten en boomvruchten, doch dat het zaad, vlas en hooi niet
toereikend zijn. Daarom moeten de boeren elders hooilanden proberen te
krijgen, wat duur is aan kosten van vervoer.
De nijverheid bestaat uit landbouw met veehouderij. Verder -zijn er 5 bierbrouwerijen, 4 looierijen, 2 windgraanmolens, 1 rosoliemolen en 475 woonhuizen, waarvan 98 onder Bavel behoren. In het geheel telt de gemeente
2910 inwoners.
Daarna volgt een beschrijving der bouwlanden, die, zoals we reeds in
tabel 5bis zagen, onderverdeeld zijn in 5 klassen.
Het bouwland ie klasse bestaat uit bruine en zwartgrijze vruchtbare „zandgroeiaarde" ter diepte van ruim 4 palmen, die rust op een „doorzijgenden"
ondergrond. Met een jaarlijkse bemesting is dit land geschikt voor het telen
van zomer- en wintervruchten als rogge, haver, boekweit, klaver, vlas, aardappele.11 en beestenvoer. Volgens berekening van tabel 5bis wordt dit land
geschat op ƒ 30.— zuiver inkomen per bunder.
De bouwlanden der 2e klasse zijn ongeveer gelijk aan de voorgaande,
alleen is de teelaarde hier 33/2 palm dik, waardoor dezelfde vruchten, zelfs
met iets meer bemesting minder opbrengst geven. Ze zijn geschat op ƒ 23.—.
Het derde klas bouwland bestaat uit 2 soorten :
a. een lichtgrijze, hooggelegen zandige teelaarde van 3 palm dik bovenop
een doorzijgende zandbodem, die bij aanhoudende warmte niet vochtig genoeg
blijft voor de groei der gewassen.
b. een laaggelegen zwartgrijze 'zandige teellaag van 3 palm, echter op een
vaste ondergrond gelegen, welke bij natte zomers de wortels der gewassen doet
kwijnen en verstikken. Beide soorten zijn geschikt voor rogge, haver, boekweit, klaver en aardappelen. Ze zijn geschat op ƒ 15.—.
De vierde klas bouwlanden liggen of te hoog of te laag en bestaan uit
schrale, zwartgrijze zandige teelaarde ter diepte van 2 à 2l/2 palm op te licht
zand of op een te zware ondergrond. Bij zware bemesting geven ze slechts
r

') Staat L a B. in no. P. 3412; R.A. 's-Hertogenbosch.
") Staat L a B . in no. P. 3385; R.A. 's-Hertogenbosch.

geringe oogsten van rogge, boekweit, spurrie en aardappelen. De schatting
bedraagt ƒ 8.—.
De vijfde klasse tenslotte bestaat slechts uit stuifzandige gronden zonder
bepaalde teelaarde, die nog slechts weinig jaren uit heide zijn ontgonnen en
bijna de kosten van bebouwing niet waard zijn. Hun zuivere opbrengst wordt
dan ook slechts geschat op ƒ 3.—.
De bouwlanden der gemeente Rijsbergen zijn blijkbaar van iets lichtere
samenstelling, hoewel ze volgens tabel 5 bestaan uit goede, licht- en donkerbruine zandgronden, die licht zijn te bewerken, terwijl de ie klasse wel 4 a 5
palm teelaarde heeft. Ze geven een iets geringere opbrengst, voornamelijk in
de betere klassen. Zij zijn daarom geschat resp. op ƒ 25.—, ƒ 19.—, ƒ 13.—,
ƒ 8 . - en ƒ 3 . - 7).
De t u i n e n die ten dele door warmoezeniers van beroep worden bewerkt
liggen bij de woningen, met heggen omringd. Ze zijn onderverdeeld in
3 klassen.
De eerste klasse bestaat uit goede gronden, dicht nabij Breda gelegen. Ze
worden zorgvuldig met allerlei groenten bepoot, terwijl ze ook goedwassende
vruchtbomen dragen. De producten worden dagelijks in Breda gemarkt. De
zuivere opbrengst wordt geschat op ƒ 60.—.
De tuinen 2e klas bestaan uit dezelfde grond, doch zijn minder goed gelegen. Ze worden beplant met enige vruchtbomen en grove groenten voor
eigen gebruik. De opbrengst geldt ƒ 40.—.
Het derde klas tuinland bestaat uit minder goede grond waarop slechts
weinige en slechte vruchtbomen en alleen aardappelen, wortelen en andere
grove groenten worden verbouwd. De schatting bedraagt ƒ 30.—.
De b o o m g a a r d e n liggen op verschillende gronden door heggen omringd bij de woningen'. Ze bestaan uit gewone appelen, peren, kersen en pruimen. De grond is met gras ter beweiding, of met grove groenten bezet. Er
zijn 2 klassen ; de eerste op goede grond geldt ƒ 40.—, de tweede klas op
mindere grond, dus slechtere bomen ƒ 30.—
H o o i l a n d e n vindt men voornamelijk langs de Mark en de andere
beken, die echter slechts schraal water bevatten, waarmee ze 's winters en
sommige zelfs 's zomers overstroomd worden. Ze worden van tijd tot tijd
bemest en worden onderverdeeld in 4 klassen. De beste liggen niet al te hoog,
nabij de kom van de gemeente, langs de Mark, waardoor het vervoer van
meststoffen van Breda minder kostbaar wordt. Ze leveren goede naweide.
Schatting ƒ 42.—. De overige liggen hoger of lager en gelden resp. ƒ 30.—,
ƒ 14.— en ƒ 7.—. De laagste categorie ligt zo laag en moerassig dat het
gewas beter geschikt is voor strooisel dan voor voedsel.
De w e i l a n d e n liggen enigszins laag langs de waterlopen. Ze zijn onderverdeeld in 5 klassen en gelden resp. ƒ 30.—, ƒ 23.—, ƒ 15.—, ƒ 8.— en
ƒ 3.—. De weilanden 5e klas zijn slecht en geven slechts weinig gras, ze zijn
pas sedert kort uit heide ontgonnen.
De b o s s e n worden onderscheiden in hakbossen en denne- of mastbossen.
De hakbossen bestaan meest uit eikenkreupel dat geregeld om de 7 jaar wordt
gehakt en verdeeld. Ze bestaan uit 3 klassen, resp. geschat op ƒ 20.—•, ƒ 13.—
T

) luv. no. P. 3412, tabel 5 en 5bis, R.A. 's-Hertogenbosch.

en ƒ 6.—. De denne- of mastbossen staan op verschillende kwaliteit grond en
vormen 5 klassen. De eerste twee klassen bestaan uit goed wassende bomen
op voormalig cultuurland geplant. Nadat het bos is uitgeroeid kan de grond
weer voor andere doeleinden dienen. De schatting bedraagt resp. ƒ 20.— en
De derde soort, tamelijk goed groeiend jong sparrebos, is op de hei aangelegd. Na uitroeiing belooft de grond enige vruchtbaarheid. Schatting ƒ 9.—.
Dat laatste kan niet gezegd worden van de 4e categorie, die dan ook slechts
is geschat op ƒ 6.—, terwijl de 'bossen 5e klas nog minder opbrengen dan het
heideplagsel ; ae zijn begroot op ƒ 2.—.
De h e i d e v e l d e n bestaan uit twee klassen. De eerste zijn particuliere
heiden, die nu en dan worden afgehakt voor strooisel of brand, ze zijn geschat
op ƒ 1.—. De tweede klasse bevat zandbergen, die niets opleveren, of veraf
gelegen algemene heiden, die niet geschikt zijn voor ontginning. Ze zijn vastgesteld op het minimum, bij de wet bepaald op ƒ 0.25 per bunder.
Ook de m o e r a s s e n , die bestaan uit ontoegankelijke uitgestoken gronden
en slechts riet en strooisel leveren, zijn geschat op ƒ 1.— en ƒ 0.25.
Hierna volgt nog een opgave en schatting van de in de gemeente voorkomende w o n i n g e n . Ze zijn ingedeeld in 22 klassen variërend van
ƒ 360.— tot ƒ 3.—. Het grootste aantal huizen wordt gevormd door dei
laagste klassen.
Zoals reeds is opgemerkt werd voor de waardebepaling der landerijen ook
gebruik gemaakt van.pacht- en huurcontracten. Men vindt deze gegevens o.a.
in de staten L a S en L " T . Staat L "S geeft een overzicht van de pachtcontracten uit de jaren 18r6—1826 benevens extracten van verpachtingen en
verhuringen van 1812—1815. Staat L a T geeft een overzicht der koopcontracten van 1816—1826 en van 1812—1815. Verder vindt men gegevens
hierover in de tabellen 7bis en 8. De eerste behandelt huurcontracten en
verkoopacten betreffende het hout- en grasbestand der gemeenten. Tabel 8
is opgemaakt door controleur en schatters en geeft een overzicht van de toepassing van de voorlopige begrotingen op de verhuurde ongebouwde eigendommen en een vergelijking van de uitkomsten hiervan met de geldende
huurprijzen.
Natuurlijk zijn op al deze schattingen bezwaren van de zijde der belastingplichtigen niet uitgebleven. Ook deze vinden we bijeen gebundeld, nl. in de
tabellen van ingeleverde bezwaren, waarin nog menig interessant gegeven
verscholen zit. In de jaren 1829—1832 zijn deze in processenverbaal, rapporten etc. nader onder de loupe genomen, waarna eindelijk omstreeks 1832
het nieuwe tarief in werking is getreden. Hiermee was de taak der schattingscommissies beëindigd.
Zoals ik reeds in de aanhef meedeelde was ik door kennisneming van de
studie van D u s s a r t deze gegevens het eerst op het spoor gekomen voor
Noord-Brabant. De kans is echter groot dat zij ook van de overige provincies
bewaard zijn gebleven. Wat Gelderland betreft zijn ze, daar het provinciaal
archief tengevolge van de oorlog geheel gedesorganiseerd is geraakt, nog niet
teruggevonden.
In Zuid-Holland zijn de kadastrale archieven evenals in Noord-Brabant
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overgebracht naar het Rijksarchief depot s ). Ter illustratie volgen enkele
grepen hieruit.
Wat de bollenstreek betreft blijkt volgens tabel 5 dat in Lisse ") het hoofdmiddel van bestaan nog de boter- en kaasbereiding is. Bovendien wordt er
veel hout aangekweekt, wat niet alleen aan vele handen werk geeft maar ook
de handel en het verkeer te water verlevendigt. De kwekerij en verkoop van
bloembollen worden niet onbeduidend genoemd. Bouwlanden zijn er weinig,
ze bestaan uit zand, 'zonder bepaalde teelaardelaag.
De b 1 o em b o 11e n t ee 11 vindt men op de ie klas tuinen, op afgezand
terrein. Ze worden geschat op een zuivere opbrengst van ƒ 60.— per jaar
per bunder. Daarbij wordt echter aangetekend dat de opbrengst veel hoger
geweest zou kunnen zijn, als men de winst der bollen in aanmerking neemt.
Maar daar de grond slechts om de vijf jaar met bollen beteeld kan worden
en de overige jaren met tuinvruchten wordt beplant, geeft dit een aanmerkelijk
verminderde opbrengst.
Ook in Hillegom ') worden reeds bloembollen (hyacinthen) gekweekt, hoewel de teelt hier niet zo belangrijk wordt gezegd te zijn als in Bloemendaal
en Lisse. De grond is van een schrale hoedanigheid, zandig en dor, maar
wordt met zorg 'bebouwd. „En het is door grote woeker en menigvuldige
bemesting, dat èr enig voortbrengsel van getrokken wordt". Aan. die zorgvuldigheid van bewerking is waarschijnlijk te danken dat de ie klas tuinen
een hogere opbrengst geven dan die in Lisse. Voornamelijk zal dit wel veroorzaakt worden doordat ze met vruchtbomen zijn bezet, waardoor het inkomen hoger wordt. Zij zijn dan ook geschat op ƒ 80.— per jaar per bunder.
Tot slot nog enkele gegevens over het Westland van ruim een eeuw geleden.
Staat L a B J0) die ook hier weer een statistieke beschrijving geeft en o.a.
de verhoudingen vermeldt waarnaar de onderscheiden bedrijven zijn ingedeeld,
leert ons dat men in Naaldwijk de meeste grote bedrijven en in Monster de
meeste kleine bedrijven vond.
gemeente
Naaldwijk
Loosduinen
Monster
Wateringen

20—100 bunder
72
68
55
35

%
%
%
%

6—20 bunder
14 %
10 %
8%
39 %

kleiner dan 6 bunder
14 %
22 %
37 %
26 %

Over de bodemgesteldheid van Naaldwijk vermeldt tabel 5 dat er zeer veel
verscheidenheid heerst in de aard der grond en wel zodanig in het oog lopende,
dat men op 10 Nederlandse ellen afstands en minder, kleigrond der beste
kwaliteit en zandgrond, die bijna niets opbrengt, vindt. De kleigronden beslaan
7/10 der gemeenteoppervlakte, zij zijn vruchtbaar en licht te bewerken. De
bouwlanden worden om de 5 jaar bemest, meest met Schiedamse mest.
Het zand is van de allerschraalste soort, tenzij men de grond omzet, waar8
)
R.A.
")
10
)

Voor de inventaris zie Verslagen van 's Rijks Oude Archieven, 1907, Aanwinsten
in Zuid-Holland, 49—52.
Aanw. 1907, V no. 64. A.R.A. Den Haag.
Aanw. 1907, IV, no. 41. A.R.A. Den Haag.
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door klei of vruchtbare aarde bovenkomt. Veel tuinen zijn op deze manier
verbeterd.
Als voortbrengselen worden genoemd tarwe, rogge, gerst, haver, vlas, aardappelen, erwten, bonen, klaver, hooi en grassoorten, boomvruchten, wortelen
en asperges.
De t u i n b o u w is van veel belang en bestaat in de verbouw van zeer
vroege aardappelen, zomede in boomvruchten en vooral druiven en fijne
vruchten. Men vindt de tuinen vooral in Honselaarsdijk en rond de hoofdplaats Naaldwijk. De wijngaarden liggen in kwartieren van 10—15 roeden,
door hoge elzenheggen afgedeeld, soms ook door muren, waartegen druiven
worden geleid. Het zijn beste, met zand vermengde Heigronden, die altijd
te bewerken zijn. Men schat dit ie klas tuinland op ƒ 110.— per jaar per
bunder.
De opbrengst van het b o u w l a n d is heel wat minder. De bouwlanden
der ie klasse bestaan uit ,,kleiachtige broze aarde van een witachtige kleur",
die goed te bewerken is. De teellaag is zeer verschillend maar meestal ± 40
duim dik. Men verbouwt er aardappelen, tarwe en gerst; en schat de zuivere
opbrengst op ƒ 45.—. Het derde klas bouwland is wel kleiachtig, maar laaggelegen 'zgn. ,,koudpannig" land ; het geldt ƒ 28.—. Het bouwland 5e klasse
is geestland, dat een jaar wordt bebouwd, waarna men het 2 jaar braak laat
liggen. Men teelt er rogge en aardappelen, die een zuivere opbrengst gelven
van ƒ 8.—.
De voornaamste takken van nijverheid te Monster ") zijn de tuinbouw en
de landbouw.
Het b o u w l a n d 2e en 3e klasse bestaat gedeeltelijk uit een „kleiachtige
grond, in de gemeente bekend onder de naam van heischenig of slempig 12),
welkers vastheid, wanneer de waterdeeltjes op de oppervlakte door de hitte
der zon zijn opgedroogd, een hardheid bekomt, welke hoogst schadelijk is
aan het gezaaide".
De t u i n e n zijn zeer belangrijk in Monster 1:1). Men vindt ze voornamelijk
op goede vermengde kleigrond. Men verbouwt er druiven, perziken en
morellen, terwijl de rest van de grond bezet is met aspergebedden of vroege
aardappelen, welke laatste door een tweede vrucht met bieten, kool of peen
opgevolgd worden. Evenals in Naaldwijk zijn ze geschat op ƒ 110.—• per
bunder.
De tuinen 3e klas zijn gelegen op verschillende grondsoorten; ie op een
goede vermengde grond, welke door zijn te lage ligging echter minder geschikt
&
is voor vroege groenten ; 2e op schrale zandgrond, waarop voornamelijk
asperges en aardbeien geteeld worden. Deze planten zijn na enige jaren uitgeput, waarna de grond gewoonlijk wordt beplant met vruchtbomen; 3e op
lage, zware kleigrond, die niet zeer geschikt is voor de moeserij ; daar de
producten echter meer opbrengen dan die der bouwlanden zijn ze toch nog
geschat op ƒ 70.—.
De b o o m g a a r d e n zijn even belangrijk als de tuinen. Die der ie klasse,
gelegen op zeer goede vermengde kleigrond, bestaan behalve uit appel-, perenn

)

Aanw. 1907, V, no. 64. A.R.A. Den Haag.
) Aanw. 1907, V, no. 64. A.R.A. Den Haag.
" ) Vgl. de beschrijving van deze grond door v a n L i e r e, (1948, p. 42, 68).
12
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en pruimenbonien, waaronder dikwijls aal- en kruisbessen gevonden worden,
voornamelijk uit druiven, perziken en morellen. De opbrengst is echter zeer
wisselvallig' en wordt gelijk gesteld aan die van de tuinen ie klasse, dus
ƒ i io.— per bunder.
Met deze bloemlezing heb ik getracht U een indruk te geven van de rijke
inhoud der kadastrale archieven. Niet alleen grondsoort en dikte der teellaag,
ook de grootte der opbrengsten en de vruchtopvolging worden meegedeeld.
Met behulp van de reeds genoemde minuutplans en oorspronkelijke aanwijzende tafels zijn deze dus voor ieder perceel te bepalen.
Tenslotte vinden we in de schattingstabellen menig interessant gegeven
over de landbouwtechniek van 'die tijd alsmede over de kostprijsberekening.
Ze vormen ook een waardevolle bron voor vergelijking met de tegenwoordige
toestanden of met de veel beter bekende schattingsgegevens uit het eind van
de negentiende eeuw, (de herschatting werd geregeld bij de wet van 1879)
die gedeeltelijk gedrukt zijn (Verslagen 1890) en verder zijn te raadplegen
in de archieven van de inspecteurs van de grondbelasting.
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i.

ONDERWERP.

De aanvankelijke opzet, welke tenslotte geleid heeft tot het hier volgende
opstel 1 ), bracht een teleurstelling. Een proefschrift, dat een aantal maanden
geleden in bewerking was aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool
te Rotterdam, zal handelen over ,,De verveningen in Delfland en Schieland
tot 1600'' "). De promovendus heeft als belangrijke bron voor zijn studie
gebruikt de registers van de 10e penning, geheven van de opbrengst van
onroerend goed (niet te verwarren met Alva's tiende penning!), uit de jaren
1543 tot 1564 3 ). Uit die registers viel een ernstige kritiek op te bouwen tegen
de gegevens van de vaak nog te veel go;:ag genietende „Enqueste" van 1494
en de „Informatie" van 1514 4 ). Overduidelijk kwam vast te staan, dat in de
beide laatstgenoemde rapporten naar de oppervlakte van de kultuurgrond in
de in deze enquêtes behandelde delen van Holland al te zeer met de muts was
gegooid. Het zeer uitgebreide materiaal in de quohieren van de 10e penning
&
zou het, zo meende ik, wellicht mogelijk maken iets te weten te komen over
de toestanden op het platteland van Holland omstreeks het midden der zestiende eeuw. Dit nu bleek niet het geval. Zeker, ik meen wel, dat deze
registers, in verband met tal van andere gegevens, welke van her en der
zullen moeten worden ópgedolven, ten koste van moeitevolle en tijdrovende
arbeid, waardevolle gezichtspunten zullen kunnen bieden, speciaal wat betreft
de grootte der kultuurgronden, doch directe aanwijzingen, b.v. over de in
de verschillende delen van Holland geteelde gewassen, over de veeteelt, over
de sociale omstandigheden der plattelandsbevolking, brengen zij niet. Ik
vermeld ze hier slechts om ze onder de aandacht te brengen van de beoefenaars
der agrarische geschiedenis. Hetzelfde archief, waarin de quohieren van de
10e penning thuisbehoren, bevat echter ook stukken betreffende het morgengeld, wraarbij een aantal gegevens over Texel "). Hierbij kon, blijkens een
aantekening van de bewerker van de inventaris van het archief, Dr M e i1 i n k,
1

) Dit opstel wordt gevormd door de op verschillende plaatsen enigszins gewijzigde
en uitgewerkte voordracht, gehouden in de jaarvergadering van de Studiekring voor de
geschiedenis van de landbouw op 19 Maart 1949.
2
) Dit proefschrift, van de hand van de heer W. J. Di epe v e en zal waarschijnlijk
verschijnen als proefschrift van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
3
) Zie P. A. Me i1 i n k, Archieven van de Staten van Holland en de hen opvolgende
gewestelijke besturen, I, Archieven van de Staten van Holland vóór 1572, 's-Gravenhage,
1929, inv. nrs. 142—1534.
4
) Enqueste ende Informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van den
schiltaelen voertijts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende
Vrieslant. Gedaen in den jaere 1494, (ed. R. F r u i n ) , Leiden, 1876. Voortaan aan te
halen als : Enqueste 1494. — Informacie up den staet, faculteyt ende geliagentheyt van
de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe
schiltaele, gedaen in den jaere 1514, (ed. R. F r u i n ) , Leiden, 1866. Voortaan aan te
halen als: Informacie 1514.
") A.R.A. 's-Gravenhage, Archieven van de Staten van Holland vóór 1572, inv.
no. 141.
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verband worden gelegd met een aantal resoluties der Staten van Holland,
o.a. ene van 24 September 1561, welke handelt over een commissie, die de
opdracht ontving het eiland Texel op te meten en in kaart te brengen. Deze
werkzaamheden moesten worden verricht, omdat die van Texel bezwaren
bij de Staten hadden ingebracht tegen de hoogte van hun aanslag in de
verponding.
Die kaart is inderdaad voltooid, doch is helaas blijkbaar verloren gegaan.
Wel is in de Resolution onder de datum 22 Mei 1562 een Verbael der gecommitteerden betreffende de zaken van Texel geïnsereerd, waarvan de inhoud,
tezamen met een der stukken betreffende het morgengeld, waarover boven
gesproken werd, en dat ik naar een deel van zijn zeer lange titel voortaan
als de Waeraohtige descriptie aanduid, de kern van dit artikel vormt. Enkele
mededelingen uit dit Verbael zijn in de beschrijving van Texel, voorkomend
in de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden "), overgenomen en
vandaar ook in zeer nieuwe rechtshistorische literatuur beland 7 ).
2.

T E X E L TOT IN DE IÓE EEUW.

Alvorens nader op onze beide pièces de résistance in te gaan, willen wij
de vraag overwegen :wat weten wij over de agrarische geschiedenis van Texel
tot in de zestiende eeuw. Het antwoord moet luiden : bitter weinig. Z'ien
wij voor het ogenblik af van het zeer vroege gegeven der vermelding in de
goederenlijst der St. Maartenskerk te Utrecht s ) en een enkele oorkondenplaats, dan moeten wij toch vaststellen, dat ons voor het einde der 15e eeuw
nagenoeg geen gegevens voor de landbouwgeschiedenis ten dienste staan. Dat
wij zelfs voor de periode van de nieuwe tijd zo weinig inzicht hebben in de
agrarische verhoudingen moet m.i. wel in de eerste plaats geweten worden
aan de buitengewoon geringe belangstelling die door de schrijvers tijdens de
Republiek voor deze zaken aan den dag is gelegd. Hieraan — en niet izozeer
aan gebrek aan belangstelling gedurende de tweede helft der 19e eeuw, zoals
Prof. S l i c h e r v a n B a t h meent 9) — hebben wij m.i. vooral de achterstand der landbouwgeschiedenis hier te lande toe te schrijven. Wij beschikken
intussen in elk geval over de zojuist reeds ter sprake gekomen Enqueste van
1494 en de Informacie van 1514, al zullen de mededelingen van deze bronnen
wegens het doel, waarvoor zij zijn samengesteld, vaststelling der „schiittaelen",
basis voor de belastingheffing, uit den aard somber en mistroostig van
toon zijn.
De Enqueste zegt : „Item angaende die neringhen zeggen, dat zij hem
generen met zeeckere schepen, ghenoemt pincken; zeggen 00c, dat zij hem
ooc generen met koeyen, schapen ende oock met zayen ; generen hem oock
met schapencasen te zenden tot Deventer, ende met geen hooger noch meerder
neringhe". Hoewel de notabelen van Texel verklaarden, dat de omvang van
hun hantering nagenoeg overeenkwam met die sinds de dood van hertog
°) Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, VIII, zijnde het Vervolg der
beschrijving van Holland, Amsterdam, 1750, p. 587.
7
) A. d e G o e d e , Swannotsrecht, Westfriesche rechtsgeschiedenis I, proefschrift
Utrecht, Utrecht, (1940), p. 274.
8
) S. M u l l e r F z. en A. C. B o n m a n , Oorlkondenboek van het Sticht Utrecht
tot 1301, I, Utrecht, 1920, no. 49.
") Zie Landbouwkundig Tijdschrift 60 (1948), p. 552.
526

K a r e l (1477), voegden zij daar toch aan toe: „die nerimghe van den koeyen
ende van den schapen, die es vermindert ende snooder geworden dan zij hier
voortijts plach te wesen" 10 ). Twintig jaar later luidt hun opgave voor de
Informacie : ,,Upten Ven articule seggen, dat zij hem generen mit lantélinge
ende scaepen te houden ende ter zee te vaeren, alsoe daer nu wel 500 rnan
ter zee zijn om huer broot te winnen". ,,Seggen voorts, dat zij in als hebben
4200 mergen, daerof dat teen vierendeel niet waerdich en es, alsoet verstoven
et mitten sande ende bevloyt mitten zouten watere, dat men wel omme den
dijck geven zoude, ende soude tander lant gelden mogen, deen margen deur
tandere, 20 Rijns gulden te coep, ende te huyere den 2oen penninck, ende
dander 3 deelen behoeren in Texel" " ) .
Uit beide berichten mag men afleiden, dat het levensonderhoud op Texel
gevonden werd in visvangst en voorts in veeteelt en enige landbouw. Het is
bekend, dat reeds in (het laatst der Middeleeuwen de graanbouw in de Noordelijke Nederlanden te kort schoot om in eigen behoeften te voorzien.
U n g e r , die indertijd een studie wijdde aan de Hollandse graanhandel en
graanhandelspolitiek in de Middeleeuwen vermeldt weliswaar onder de
gebieden, waar koren geteeld werd, ook Texel, doch het kon als zodanig
stellig niet in de schaduw staan van het voornaamste korengebied van Westelijk Nederland: Zeeland en de Zuidhollandse eilanden 12 ). De veeteelt heeft
in de overige gebieden in het algemeen verre overwogen en in het bijzonder is
Texel reeds vanouds'het schapen-eiland bij uitnemendheid geweest. Het feit,
dat een groot deel van Westelijk Nederland door zijn lage ligging en de
onvoldoende beheersing van het grondwaterpeil op veeteelt aangewezen was,
heeft het belangrijke gevolg gehad, dat een aanmerkelijk surplus aan zuivelproducten voor export aanwezig was. Wel verre van hier op grote schaal de
phase der „geschlossene Hauswirtschaft" aan te treffen, is hier reeds vroeg
voor de markt geproduceerd, wat het land tevens in staat stelde de noodzakelijke behoeften, in de eerste plaats broodkoren, in te voeren 13 ). Voor Texel
bestond deze zuivelexport nu uit schapenkaas, waarnaast ook schapenwol voor
uitvoer in aanmerking moet zijn gekomen. Het register van de Kamper pondtol, geheven van de Hollandse scheepvaart ter vergoeding van door Hollandse
kapers aan Hanzesteden toegebrachte schade in de jaren 1439 tot 1441
vermeldt een aantal ladingen Texelse kaas, dat Kampen passeerde, kennelijk
— en dit overeenkomstig de latere aantekening in de Enqueste — op weg
naar de jaarmarkten van Deventer " ) . Deze groene schapenkaasjes hebben
tot in de 19e eeuw een grote roep genoten, in de tweede helft der eeuw is de
export der kaasjes en daarmede de productie, sterk teruggelopen 15 ). Zelfs
de ietwat neuswijze Utrechtse humanist A e r n o u t v a n B u c h e l l weet,
10

) Enqueste 1494, p. 41.
) Informacie 1514, p. 151.
" ) W. S. U n g e r in De Economist 65 (1916), p. 246.
13
) Op de betekenis van deze zuivelexport, speciaal van het Noorderkwartier van
Holland wijst Z. W. S n e l l e r , Deventer, die Stadt der Jahrmärkte, Weimar, 1936,
p. 46; vgl. ook J. F. N i e r me y e r, De wording van onze volkshuishouding, hoofdlijnen
uit de economische geschiedenis der Noordelijke Nederlanden in de Middeleeuwen,
Den Haag, 1946, p. 59.
11
) Uitgegeven door H. J. S m i t in Economisch-Historisch Jaarboek 5 (1919),
p. 209 vgg.„ aldaar p. 218, 242, 251, 258, 268. 288; vgl. ook F. K e t n e r , Handel en
Scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw, Leiden, 1946, p. 21 vgg.
n
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in zijn dagboekaantekeningen over een reis in 1591, welke hem o.a. naar
Texel voerde, van de specialiteit van het eiland: ,,ubi casei viridi coloris
summae bonitatis conficiuntur" ] ").
3.

OMVANG EN BEVOLKING.

Wanneer wij het over Texel in de zestiende eeuw hebben, dienen wij wel
te beseffen, dat het eiland toen veel kleiner was dan nu, zodat ook een vergelijking van de agrarische toestanden, toen en nu, maar zeer ten dele opgaat.
De Tnformacie van 1514 spreekt over nieuwe landen, die ingedijkt zijn 17 ). Nu
is de geschiedenis der oudere bedijking van Texel een ingewikkelde geschiedenis, welke een uitgebreid onderzoek zou vereisen, waartoe mij de tijd ontbroken heeft : er is trouwens gegronde reden voor de verwachting dat in een,
wellicht in dit najaar verschijnende geschiedenis van Texel, speciaal aan de
waterstaatsgeschiedenis van het eiland uitvoerige aandacht zal worden
besteed 1S ).
Bij het behandelen van een onderwerp uit Texels geschiedenis moet men
steeds onderscheid maken tussen Oud- en Nieuw-Texel, gebieden trouwens,
die tot op de huidige dag een verschillend karakter vertonen. Nieuw-Texel
omvat de grote polders, welke eerst aan het eind der 18e eeuw en in de 19e
eeuw tot stand zijn gekomen en waarvan de Eierlandse polder de grootste
en voornaamste is.
Het is dus het Zuidelijk deel van het tegenwoordige eiland, dat ons zal
bezighouden. Gaarne had ik U de kaart van 1562 getoond, die bij de voornaamste bronnen van mijn onderzoek behoort. Nu deze onvindbaar is, kunnen
wij ons behelpen met een deel der provinciekaart van Holland door J a c o b
v a n D e v e n t e r , die, hoewel in latere afdruk gereproduceerd, de situatie
van ongeveer 1537 moet weergeven 19 ). Voorts bezit het Algemeen Rijksarchief enkele handschriftkaarten uit het midden en het eind der zestiende
eeuw, die verder goede diensten kunnen bewijzen.
Het oude Texel bestaat, behalve uit de Noordwestelijke duinenstrook, uit
tegen een diluviale kern aangedijkte landen, die tezamen het grootste deel
van het tegenwoordige waterschap der Dertig gemeenschappelijke polders
uitmaken 20 ). Noordelijk van dit oude Texel lag een eilandje Eierland,
gevormd door een woest duinengebied met strand daarlangs, een eilandje,
dat in de zestiende eeuw reeds over een strandstrook, althans bij laag water,
van het oude land uit bereikbaar was.
1S

) Zie V. R. I J . C r o e s e 11, Schapenkaasi, in Tijdschrift
voor Economische
Geographie 26 (1935), P- 106 vgg.
1(i
) Diarium van A r e n d v a n B u c h e ! 1, uitgeg. door G. B r o m en L. A. v a n
L a n g e r a a d , W e r k e n van het Historisch Genootschap 3e s. no. 21, A m s t e r d a m ,
1907, p. 286. A r n o u t, niet A r e n d v a n B u c h e il1 : S. M u l i e r F z., Schetsen
uit de Middeleeuwen 11', A m s t e r d a m 1914, p. 378.
1T
) Tnformacie 1514, p. 151.
ls
) Deze geschiedenis, thans nagenoeg voltooid, is het werk van de heer J. A . v a n
d e r V 1 i s te A m s t e r d a m , aan wie ik de mededeling dank van enkele mij niet bekende
boekjes en opstellen over Texel.
1!)
) De kaarten van de Nederlandsche provinciën in de zestiende eeuw door J a c o b
v a 11 D e v e n t e r. Afgebeeld op ware grootte met een inleiding' van B. v a n 't H o f f,
's-Gravenhage, 1941, pi. 5. '
20
) Vgl. A. A. B e e k m a n , Nederland als polderland, Zutphen, 1932 3 , p. 441.
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Van de grootte der bevolking' kunnen wij ons enig denkbeeld vormen door
de cijfers van Enqueste en Informacie. De Enqueste geeft in totaal 750 haardsteden; de Informacie noemt een gespecificeerd aantal haardsteden voor de
verschillende kerkdorpen: n.1. Oosterend 75, De Waal 74, Den Burg 188, De
Koog 140, De Westen (Westerend) 31 en Den Hoorn 140 (huizen), in totaal
648 haardsteden 21 ). De communicantencijfers van de Informacie laat ik hier
buiten beschouwing. Passen wij bij de haardsteden nu een reductie-factor van
4,7 toe, naar het voorbeeld van E u l e n b u r g " ) , dan komen wij voor 1494
tot een bevolkingscijfer van 3525, voor 1514 van 3045 inwoners. Uiteraard
zijn deze cijfers onzeker, doch ze zijn, daar een zelfde reductie-factor is toegepast, wellicht enigszins vergelijkbaar.
Op deze oudere gegevens over de bevolking van Texel ben ik ingegaan,
omdat wij voor Texel over een derde opgave van aantallen haardsteden
beschikken, welke in een ,,Instructie van de gelegentlich van de scamelheit
des eylants omme tot verpondinge te comen. Off de armoede van den eylande
te weeten om gratie te verwerven ende een register hieruyt te maken", zijn
opgetekend 23 ). Het stuk is ongedateerd, doch daar hierin sprake is van de
„Keyserlicke Majesteyt" en de ,.prince van Spangen" moet het wel van vóór
1555 dagtekenen.
In 1550 was sprake van een nieuwe verponding, in 1552 wordt in de
Statenvergadering besloten een haardstedegeld van zes stuivers te heffen 24 ).
Misschien dateert deze Instructie uit deze jaren. Oosterend wordt er gesteld
op 70 haardsteden ; De Waal op 73; Den Burg op 200; De Koog op 100; Den
Hoorn op 130 en De Westen op 28 haardsteden, totaal 601 haardsteden of
2824 inwoners. Een dergelijke daling van het bevolkingscijfer zal wellicht
overdreven zijn: het geringe aantal haardsteden moet ongetwijfeld mede de
„scamelheit des eylants" aantonen.
4.

NOOD VAN T E X E L .

Het is intussen wel zeker, dat de eerste helft der zestiende eeuw voor de
Noordelijke Nederlanden geen tijd van toenemende bloei is geweest 2 "). Na
de Gelderse oorlog was het vooral „dat groote Erans oorlooch" 26 ), waardoor
een enorme schade aangericht werd, voornamelijk tengevolge van het optreden
der Franse kapers op zee. Aangezien de visserij voor Texel grote betekenis

21

) Enqueste 1494, p. 41; Informacie 1514, p. 149, 150.
) Vgl. Tijdschrift voor Geschiedenis 53 (1938), p. 345, n. 4.
23
) G. A. Texel, Privilegiën en hantvesten der stede van Texel, enz., geschreven
door F r a n s A e r i a n s c e F a 1 ck oe ch, f. 97. Over de samensteiler van dit
register, aanvankelijk pastoor, later tot de hervormde godsdienst overgegaan en notaris
en secretaris van Texel geworden, vgl. J. C. va n d e r L oo s, Van het eiland Texel,
in Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem 45 (1928), p. 186.
24
) Register, gehouden bij Meester A d r i a ë n v a n d e r G o e s . . . van alle die
dachvaerden (der Staten van Holland) III, (1791), p. 42, 260.
25
) Vgl. N i e r m e y e r , Wording van onze volkshuishouding, p. 89.
26
) De uitdrukking is van A dr ia en Co e n e n so e n v a n S ch e ve 11 ing c 11,
vgl. De Economist 93 (1943), p. 234.
a2
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heeft gehad, kan de onveiligheid op zee Texel stellig in de verdrukking hebben
gebracht 27 ).
In deze economisch ongunstige tijden stelde de centrale regering ook aan
Holland telkens zwaarder belastingeisen. De oude landsheerlijke inkomstenbronnen, de domeinen en de gewone beden, schoten reeds lang en in steeds
sterkere mate te kort : de zeer kostbare buitenlandse politiek van de keizer, de
al verder toenemende bemoeienis der regering op allerlei gebied, het daardoor
groeiend ambtenarenapparaat, stelden aan de landen voortdurend zwaarder
eisen. Vandaar een groeiend aantal extra-ordinaris beden, waarvoor op allerlei
wijzen, door tal van directe en indirecte belastingen, door de verkoop van
rentebrieven, waardoor het land onder een zware rentelast gebukt ging, de
middelen gezocht werden 2S ).
Het is onder deze omstandigheden niet te verwonderen, dat Texel bezwaren
heeft ingebracht tegen aan het eiland opgelegde belasting. In 1559 diende
men bij de Staten van Holland een request in, waarbij kwijtschelding van
alle beden voor de zes toekomende jaren werd verzocht, waarbij de bewoners
zich o.a. op overstroming beriepen, een argument, dat men voortdurend kon
doen gelden, daar dijkbreuken onophoudelijk voorkwamen 29 ). Van deze doorbraken blijft het landschap tot op de huidige dag de littekens vertonen 30 ). In
de volgende maanden werd het verzoek van Texel heen en weer gekaatst
tussen Brussel en Den Haag. Kwijtschelding, aldus de Hollandse Staten, is
een prerogatief van de Koninklijke Majesteit, doch de centrale regering heeft
Texel, bij appointement van 17 Mei 1560, terugverwezen naar de Staten
van Holland 31 ). Texel moet daarbij bewijsstukken hebben overgelegd. Nadat
op 10 Juli 1561 aan enige rapporteurs was opgedragen een door Texel inge*7) Naar aanleiding van een ca. 1559 door Texel ingediend request tot kwijtschelding
van de quote van Texel in de beden voor de zes toekomende jaren werden door de
Rentmeester D ie r ick v a n T e y l i n g e n een aantal getuigen géhoord over de
„articulen" van dit request. Enkele inwoners uit De Koog verklaarden, dat dit vissersdorp binnen een tijdsverloop van 50 jaren sterk achteruitgegaan was. Vroeger plachten
er 22 of 23 pinken uit te varen, op dat ogenblik geen enkele meer. 14 of 15 karveelschepen plachten de vis ter markt te brengen te Harderwijk, Zwolle, Kampen en elders;
nu was er maar één meer: „twelck al toecompt, dat die diepten verloopen ende tdorp vergaet mits de zobere neringhe ende dattet lant ende dorp zeer overvallen wordt van den
duynsande, dat zyluyden nyet keeren en moghen" (A.R.A., 's-Gravenhage, Rekenkamer
Domeinen, inv. no. 754 e, „Varia Texel", hierin : Informacite gedaen in den eylande van
Texel by Di e r ick v a n T ey 1 i n g e 11in Januario 1560 stilo communi, f. 7 v.).
2a
) Vgl. hiervoor b.v. F. R a c h f a h l , W i l h e l m v o n O r a n i e n und der
niederländische Aufstand I, 's-Gravenhage, 1906, p. 494 vgg.; H. T e r d e n g e , Zur
Geschichte der holländischen Steuern im 15. und 16. Jahrhundert, in Vierteljahrschrift
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 18 (1925), p. 95 vgg.
2
") A.R.A. 's-Gravenhage, Archief Rekenkamer Domeinen, inv. no. 754 e. De inhoud
van dit request, niet het request zelf, vindt men in „articulen", samengevat in de „Informatie gedaen in den eylande van Texel by Dierick van Teylingen in 'Januario 1560
stilo communi", vgl. boven voetnoot 27, en Gedrukte Resolutiën der Staten van
Holland 1559 December 30, 1560 Januari 18.— Er wordt in art. 10 van bovengenoemde
Informatie speciaal gewezen op de verwoestende uitwerking van de storm van November 1559, waardoor „meest al tvoors. eylandt geinundeert ende bevloeyt is metten souten
watere".
30
) Men vergelijke daartoe op een moderne kaart van Texel b.v. de dijk om de polder
Walenbur'g met de vele binnendijks gelegen „walen", evenzoveel overblijfsels van oude
dijkbreuken.
31
) Gedr. Resol. Staten van Holland 1560 Januari 18, Mei 19.
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diend request te onderzoeken :li>), is komen vast te staan, dat met de opgaven
der Texelaars weinig viel aan te vangen. Zo kwam het op 24 September 1561
tot de resolutie der Staten „omme te doen meten het landt van Texel ende
daer eens voor al te hebben pertinente verklaringe van de grootte van de
margentalen — d.w.z. het getal der belastbare morgens land — ende de
waerde van dien, omme daeruyt te mogen letten op de quijtscheldinge die sij
versoecken, allegerende te hoogh verpondt te sijn, ende veel onvruchtbare
margentalen te hebben." Haarlem en Amsterdam werden hiertoe door de
Staten aangewezen, terwijl zij zich technisch zouden doen assisteren door een
beëdigd landmeten Haarlem heeft de uitvoering van deze commissie opgedragen aan D i r c k v a n A 1 ck e m a d e, Amsterdam aan M e y n a r d t
van Huessen.
5.

G E C O M M I T T E E R D E N VOOR DE ZAKEN VAN T E X E L . V E R B A E L.

Op 4 October 1561 — zoals wij zullen zien, was het seizoen toen al rijkelijk
gevorderd — begaf D i r e k v a n A 1 c k e m a d e (waarschijnlijk afkomstig
uit Rijnland) zich nu in gezelschap van een deurwaarder van het Hof van
Holland naar Haarlem, waar hij M e y n a r d t v a n H u e s s e n tezamen
met Mr L a u r e n s — later ontmoeten wij hem als Mr L a u r e n s P i e t é r sz. v a n A l k m a a r —, landmeter van Kennemerland, aantrof 33 ).
Gezamenlijk reisde men daarop naar Texel, waar men zich in Den Burg bij
de schout van Texel, jonkheer F r a n c o i s v a n B o s h u y s e n , vervoegde.
De gecommitteerden stelden hem een missive van het Hof ter hand, waarin
over de hun verstrekte opdracht gehandeld werd en waarin ongetwijfeld de
schout bevolen werd, hun hulp en bijstand te verlenen. In een spoedig saamgeroepen vergadering van schout, burgemeesters en schepenen deden de
gecommitteerden voorlezing van de hun verstrekte commissie en instructie,
„het geheele eylandt van Texel distincte te meeten ende elcken margentale,
naer deselve jaerlijcks in valeur behoorde te gelden, te extimeren" : ' 4 ).
Om tot dit meten te kunnen overgaan, verzochten de gecommitteerden
schout en burgemeesters hun de geijkte en van een brandmerk voorziene
landsroede ter hand te stellen, waaraan met grote ijver werd voldaan. Zij
ontvingen er zelfs twee, beide te kort, terwijl ze onderling nog aanmerkelijk
in lengte verschilden. Gecommitteerden werden toen naar de kerk van De
Westen gebracht, waar zij aan de muur van het koor ,,de ge-eyekte Texelsche
landtroede ... perfectelijcken geijekt bevonden", waarvan Mr L a u r e n s , de
landmeter, de juiste maat heeft opgenomen. De Texelse roede verschilde in
lengte aanmerkelijk met de Rijnlandse; 100 Texelse roeden kwamen overeen
met 189 Rijnlandse :!5). Allerlei „swarigheden ende difficulteyten" zijn daarop
aan de gecommitteerden der Staten uiteengezet, waarover heneden nader.
32

) Gedr. Resol. Staten van Holland 1562 Mei 22, zie Venbael (enz.), § 1, 2.
•33) Verbael, § 8. De volledige naam van Mr L a u r e n s : Gedr. Resol. St. v. Holl.
1562 December 22.
M
) Verbael, § 9, 10, 12. De volledige naam van B o s h u y s e n in Waerachtige
descriptie van de gelegentheyt vant eylandeken van Texel, enz., f. 15 v. (A.R.A. 's-GravenliagT, Arch. Staten van Holland vóór 1572, inv. no. 141).
;:r
') Verbael, § 15—17, 20.
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Daarop volgde een rondgang over het eiland. De gecommitteerden hebben
bij dit bezoek aan Texel de hun opgedragen meting niet verricht 3(i).
Van hun bevindingen hebben zij echter een uitvoerig rapport opgesteld,
dat op 27 October d.a.v. in handen van de pensionaris van Leiden, mr J a c o b
d e M i l d e, en van de Landsadvocaat, J a c o b v a n d e n E y n d e , is gesteld, „omme te concipiëren een pertinente instructie". In de zitting der Staten
van 22 Mei 1562 vinden wij het rapport, onder de naam „Verbael, mijne
Heeren de Staten van Hollandt overgelevert bij D i r k v a n A l c k e m a d e
en M e y n a e r t v a n H u e s s e n , als gedeputeerden, omme te meten ende
te eximeren (lees: estimeren) de margentalen van dat geheel eylandt van Texel
bij raminge na hare jaerlijcksche valeur." In dezelfde zitting der Staten is
door mr J a c o b d e M i l d e over dit Verbael gerapporteerd en is 'besloten
dezelfde gecommitteerden op te dragen, dat zij, na afdoening van hun bezigheden op die tijd, ,,sullen vorderen het voorsehreve werek, te weten de
meetinge van den voorsz. lande", overeenkomstig de eveneens gemsereerde
instructie, dus de pertinente instructie, welker redactie aan D e M i l d e en
de Landsadvocaat was opgedragen.
Op 16 Juli 1562 is sprake van de quohieren, blijkbaar bestemd voor de vaststelling van de 10e penning der huuropbrengsten van de landen, welke
quohieren die van Texel „heel confus gemaeckt hebben". De Staten besloten
de zaak te laten rusten, totdat ,,het landt bij de gedeputeerden gemeten sal
zijn", om op grond daarvan die van Texel op een „seeckere quote" te kunnen
stellen; op 5 Augustus kwam de zaak weer ter sprake en is besloten, „dat men
in diligentie sal vorderen de meetinge van denselven lande".
6.

WAERACHTIGE DESCRIPTIE, KAARTEN VAN T E X E L .

Op 20 December 1562 hebben blijkbaar de gecommitteerden een nieuw
rapport betreffende de ^meting van Texel ingediend, een rapport, dat niet
in het resolutieboek van Heren Staten is ingevoegd, doch dat ik meen te mogen
identificeren met de helaas ongedateerde, doch wel door beide gecommitteerden
getekende „Waerachtige descriptie van de gelegentheyt vant eylandeken van
Texel" enz. 37 ).
Op 22 December 1562 kwam een request van Mr L a u r e n s P i e t e r s z . ,
landmeter te Alkmaar, in behandeling, waarin deze verzocht om betaling voor
de door hem verrichte werkzaamheden. Bij deze gelegenheid werd geconsta36

) Het is intussen opmerkelijk, dat de landmeter, Mr L a u r e n s P i e t e r s z .
v a n A l k m a a r , in de boven reeds aangehaalde Info-rmaoie van D i e r i c k v a n
T ey 1 in g e ,n, Januari 1560, f. 9, verklaarde, dat hij op verzoek van burgemeesteren van
Texel hermeten had „alle de landen, gelegen in den eylande van Texel, uytgesondert
de Buyten- ende Binnen-cuyl mette Spijck" ; hij heeft een register der morgentalen
samengesteld, „leggende bij de ohaerte bij hem daervan gemaeckt". Het is mogelijk,
dat dit een kladkaart is geweest ; ook is mogelijk, dat de Staten van Holland alleen wilden
afgaan op een nieuwe kaart, getekend onder toezicht en naar aanleiding van het bezoek
der gecommitteerden uit de Staten. Ook jhr. F r a n c h o i s v a n B o s h u y i s e n verklaarde weliswaar de cijfers van de roetalen der dijkages niet in het hoofd te hebben,
doch dat hij bij het verstoelen en schouwen der dijken „een ganschen dach genouch te
doen" had, „om de dijekaegyen te paert om te rijden deur die diversche crompten daerinne
wesende, breeder blijekende bijde chaerte bij hem daerop gesien, gemaeckt bij
Mr L a u r i s , lantmeter van Alcmaer" (t.z.p., f 3).
:1?
) Vgl. boven voetnoot 34.
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teerd, „dat oock de kaerten bij hem gemaeckt zijn geweest", waarbij rekening
gehouden werd met de tijdrovende arbeid „te reduceren de Texelsche mate
tot de Rhijnlandtsche roeden", het vervaardigen van de kaarten en de rectificatie, wanneer die nodig bleek. Voor al deze beslommeringen kreeg de ontvanger C o e b el last hem 140 ponden van 40 groten Vlaams uit te betalen.
Wij mogen dus aannemen, dat in het najaar van 1562 de kaart van Texel
voltooid is, een kaart, welke, zoals reeds vroeger werd vermeld, helaas verloren schijnt te zijn gegaan, waarom wij ons hebben te behelpen met enkele
andere handschriftkaarten: de oudste is een fragment van de zeer lange kaart
van de bedijking van de Zijpe en welke W i e d e r , op gezag van Mr G. d e
V r i e s A z. dateert op ca. 1553 38 ). Een tweede kaart, voor ons doel het
belangrijkst, is gedateerd 1595 en getekend door de landmeter G e r a r d
T h e o d o o r L a n g e d i j c k . Hoewel deze kaart kennelijk getekend is, om
daarop de bedijking aan te geven, is zij belangrijk voor ons doel wegens de
talrijke veldnamen en omdat de akkergronden staan aangegeven 39 ).
De verdere resoluties der Staten, de door hen genomen beslissing ten aanzien van de aanslag van Texel, laat ik verder rusten.
„Verbael" en „Waerachtige descriptie" zullen ons verder bezighouden. Zij
zijn te dateren, resp. October 1561 en najaar 1562; beide rapporten vullen
elkaar aan en mogen m.i. gezamenlijk worden gebruikt.
6.

ZWARIGHEDEN.

Zo juist is gebleken, dat bij het bezoek der beide heren, in October 1561,
aan Texel, de magistraten van dat eiland aan de gecommitteerden der Staten
mededeling deden van „sekere diversche swarigheden ende difficulteyten".
Waaruit bestonden die?
Het bleek, dat eigenaars en „bruyckers" slechts gedurende de periode van
1 Mei tot 1 Augustus in het ongestoord genot waren van hun bouw-, hooiof weiland. Na die drie maanden werden alle gronden van het eiland, „geene
uitgesondert" in het gemeen gebruikt om daarop koeien, paarden en schapen
te weiden, ook al konden de eigenaars van het vee geen enkel eigendomsrecht
op het land doen gelden, „drijvende haerluyder beesten van Zuyden tot
Noorden en van Oosten tot Westen." De gemene man beroept zich, zelfs
wanneer hij geen grond in eigendom heeft of gebruikt, voor dit gebruik op
„inmemorable possessie". Niemand zou moeten trachten hem hierin te
hinderen, hij zou daarvoor „correctie" te lijden hebben, ook al was hij schout
B o s h u y s e n in eigen persoon, „ende meer andere van den gerechte en
notabelste personen". Zij, die op de akkers gerst telen — het is uit het Verbael
duidelijk, dat van enig ander gewas nauwelijks sprake is — zijn vaak gedwongen hun gerst groen te maaien, uit vrees dat na de fatale datum het vee het
gewas komt afgrazen en vertrappen. De gecommitteerden hebben zelf dat
groene, te vroeg geoogste koren in de hand gehad. Hoewel de keuze van het
gewas onder deze omstandigheden en ook gezien de grondsoort wellicht te
begrijpen is, was ongetwijfeld een tijd van drie maanden om te rijpen voor
3S
) A.R.A. 's-Gravenhage, Collectie Binnenlandsche kaarten no. 2486, vgl. F. C.
W i e d e r , Merkwaardigheden der oude cartographie van Noord-Holland, in Tijdschr.
Kon. Ncd. Awrdr. Genootschap, 2e s. 35 (1018'), p. 684.
3tl
) A.R.A. 's-Gravenhage, Collectie Binnenlandscihe kaarten inv. no. 2663. Zie afb.
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deze zomergerst — waarschijnlijk bierkoren — te kort. Het ligt voor de
hand, dat de waarde van het akkerland, doch ook van het hooiland, ernstig
moest lijden onder dit zeer drukkend gebruik 40 ). Dit was overigens niet de
enige „difficulteyt". Men krijgt bovendien de indruk, dat een groot deel van
het eiland gebukt ging onder een ware konijnenplaag, welke, terwille van de
jacht, in konijnenbergen en -waranden een beschermde positie genoten 41):
blijkens een door schout en gerecht, op bevel van het Hof van Holland, afgekondigd voorschrift, werd ieder, die het zou wagen „enige conijnsnesten te
roven offte na conijnen te scieten offte na coninen in de bergen te rommelen
off te stommelen offte uytdelven" bedreigd met een boete van 20 Karo'lusgulden 42 ).
Van het land zelf was, ook al luidt het in een der laatste artikelen van het
Verbael, dat ,,al t'eenemael goedt lant" is 43 ), toch niet al te veel goeds te vertellen. Het is wel duidelijk, en de kaart van 1595 komt dilt bevestigen, dat
bij de cultuurgrond het akkerland maar een zeer bescheiden plaats innam.
Het was vooral op de geestgronden — welke wij ook herhaaldelijk in de
veldnamen ontmoeten: Wijtegeest onder Den Burg, Westergeest en Oostergeest aan het Marsdiep, Noordgeest en Zuidgeest, ten N.W. van De Waal,
sHeerengeest onder Oosterend — dat men de akkerbouw aantrof 44 ). Op één
plaats komen „zaetlant ofte geestlandt" als synoniemen, voor 4 "). Gerst is
daarbij, volgens het Verbael, het nagenoeg zonder uitzondering verbouwde
gewas ).
Tot de beste geestgronden behoren die in het afvallen van de Hoge Berg
(thans in den regel bescheidener: het Bergje) naar de kant van Den Burg,;
meer dan tweederde deel van deze gronden zijn in kwaliteit te vergelijken met
de beste geestgronden onder Wassenaar, en de .rest met de „middelbare
geesten van Voorburgh'' 4 '). Ook op andere plaatsen trekken de gecommitteerden deze vergelijking met land, gelegen in Rijnland of Delfland: ,,dese
drie polders — Kley, Ongeren (op de kaart van 1595 : Ungaren) en Thienhoven — zijn doorgaens excellent kley-landt, gelijck dat beste Poeldijcksche
i0

) Verbael, § 25—29.
) Verbael, § 39, 40, 71, 72; vgl. ook Waerachtige descriptie f. 9 v. (Ongeren),
f. 13 v. (Noerthaffelt), f. 22 (Den Ael), f. 24 v. (Middelcoecli).
e
) G. A. Texel, Privilegien en hantvesten, enz. ( F a l c k o e c h ) , f. 33 (1514
April 14?).
43
) Verbael, § 122.
u
) Vgl. de kaart van L a n g e dij ck van 1595 (Coll. Binnenlandsche kaarten inv.
no. 2663.
'w) Waerachtige descriptie, f. 4. Over vier polders onder De Waal wordt daar
gezegd : ,,Onder dese vier polders leggen diversche naetueren van landt, als zaetlant
ofte geestlandt, hoylant, weyde ende heyde", enz. Vgl. ook voor Oostergo : D. J. C u i pe r s. Bijdragen voor de rechtsgescihiedeni« van de genieene dorps-gronden in Oostergo,
's-Gravenhage, 1949, p. 107, noot 4: „Esch en geest zijn synoniem, al denkt men bij
„geest" aan de hoogere ligging, bij „esch" aan bouwland".
40
) Geen regel zonder uitzondering. In een acte van 13 Juni 1578 (G. A. Texel,
Privilegiën en hantvesten, geschr. door F a l c k o e c h , f. 105) is sprake van „boulant(s),
soe met tarwe ende ander greynen besayt" is. Op een enkele plaats in de Waerachtige
descriptie, f. 10: „Noch is wel te noteren, dat dese polders (ten N. van Den Burg) duergaens heel licht lant es, gemerct dat die geest — die welcke het beste iis — anders nyet
en can dragen dan rogge".
47
) Verbael, § 69, 70.
41
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landt i s " ; de polder Noordgeest, „middelbaer" land, „wesende 't selve landt
genoegh gelijck 's-Gravesander geesten" 48 ).
Intussen, in het voorgaande kwamen enkele voorbeelden van goed land ter
sprake, daarnaast ontbreekt het allerminst aan polders, „bijna den quaetsten
in Texel", waar dan ook geen vergelijking met het land in eigen vertrouwde
omgeving te maken valt 40 ). Daarbij komt nog, dat vele van de polders onder
haast ondragelijke dijklasten gebukt gaan 50 ), lasten, des te drukkender, omdat een aanzienlijk deel der landen al of niet terecht als „vrije landen"
worden beschouwd, welke niet mededijken en niet mededelen in de omslagder belastingen. De dijkage verkeert op tal van plaatsen in deplorabele staat,
de dijken bestaan voor een groot deel uit onbetrouwbare wierdijk 5 1 ), zodat
dijkval aan de orde van, den dag is. Zo weten de gecommitteerden te vierteilen,
„dat in den ringh-dijck van Texel gevallen zijn omtrent dertigh grondtwalen,
daervan in den jare 1559 de laetste negen t'eender stonde gevallen zijn" ü2 ).
De misère met de dijken raakte vooral de aan de Zuid- en Zuidoostzijde van
het eiland gelegen landen. De Westelijker gelegen gronden leden, behalve
onder konijnen, ook onder de verstuiving van de duinen 53 ). Ten behoeve van
het herstel der dijken waren ook tal van landen verdolven en daardoor vrijwel
waardeloos 5i).

48

) Verbael, § 90, 91.
") Verbael, §92.
50
) Vgl.Waerachtige descriptie, f. 12 v., waar het over de polder Westegeest (tenZ.
van Den Burg) verluidt: „Dese polder moet houden ende maecken 232 roeden dijcxs,
alle te mael duer seer quaeden dijck. Sulcx dat in desen polder veel lants is ende leyt,
twelck men wel gaerne souden wallen quijtscelen voer den dijck" ; vgli. no'g aldaar
f. 17 v. (Gerritslant).
51
) G. A. Texel, Privilegiën en hantvesten ( F a l c k o e c h ) , f. 97: Instructie van
de scamelheit des eylants omme tot verpondinge te comen; enz.; Waerachtige descriptie,
f. 26. Onder wier(en)dijc wordt verstaan een dijk met aan de buitenzijde een dikke,
van wier opgebouwde muur (wierriem) tegen een dijklichaam van grond. De wierriem
was zeer hoog, het buitentalud van de dijk verliep bijna loodrecht en veroorzaakte een
hoge golfslag. De onderzijde werd langzamerhand door het water uitgehold. De wierdijken waren moeilijk te herstellen, vgl. Middelned. Wdb. XI, A. A. B e e k m a n ,
Aanvullingen en verbetenirigen, enz., 's-Gravenhage, 1941, kol. 571.
52
) Verbael, § 44: fama crescit eundo. Kennelijk correspondeert deze passage van
het Verbael met éénder „articulen" uit de Informacie gedaen in den eylande van Texel
bij D i e r i c k v a n T e y l i n g e n , Jan. 1560 (A.R.A., Rekenkamer Domeinen, inv.
no. 754 e) en wel f. 2, art. 11: „Sulcx datter wel innegeloopen zijn zeven waelen,
die sommighe wel zeven vaem diep, die sommighe vijff off daer omtrent, die sommighe
oick wijt wesende 12 roeden, sommighe thien ende daeromtrent". — Welke kwalijke
gevolgen zulke dijkbreuken met zich brengen leert Waerachtige descriptie, f. 13: „Den
dijck van desen polder (Westegeest) is tweemael zedert het jaer (15)52 ingebroicken,
zulex datse bijnae geheel slecht was 'geloepen. Duer welake i.nundatien veel lants, met
sant overloepen is, twelck uyt die waelen upgespoelt is ende die reste bijnae verdolven
is, bedragende ter somme toe van omtrent thien morgen".
53
) Verbael, § 45; Waerachtige descriptie, f. 25 v.: ,,Voerts is het voors. eylant
bechingelt aen die Noortwestzijde met groote ende meenichte der duynen, welcke duynen
jaerlicx zeer instuyven van binnen ende zeer offspoelen vanbuyten, zoedat die reparatie
ende onderhoudenisse van dyen nyet wel en is te estimeren".
oi
) A'erbael, § 42, 43, 45; vgl. ook Waerachtige descriptie, f. 13 v. (Noer:haffelt),
f. 18 (Tnyeuwelant), f. 24 v. (Middelccech ende Janslandt), enz.
4
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J. SCHAPENTEELT.
Zoals uit het v o o r g a a n d e te verwachten viel, geeft het Verbael daarentegen
een indrukwekkende opgave van het aantal schapen op het eiland; i m m e r s
koeien en paarden h a d d e n d a a r n a a s t veel geringere betekenis. J u i s t de passage
over de schapenhouderij is in de literatuur bekend geworden, d o o r d a t de
beschrijver van Texel in de „ T e g e n w o o r d i g e S t a a t der V e r e e n i g d e N e d e r l a n d e n " — die beschrijver zou t r o u w e n s n i e m a n d m i n d e r zijn d a n de b e r o e m d e
oudheid- en letterkundige B a l t h a s a r H u y e c o p e r , die, behalve schepen
van A m s t e r d a m , ook j a r e n l a n g schout van Texel is geweest — h a a r uit het
Verbael a a n h a a l t : ,,Daer zijn, naer seggen van den schout ende gerechte m
't voorsz. eylandt eertijts getelt wel twaelf duysent oeyschapen, behalven d e
weeren (hamels), r a m m e n en l a m m e r e n " 5 0 ).
Als redenen, w a a r o m de gecommitteerden in October 1561 niet terstond
h u n opdracht hebben ten uitvoer gelegd en het land opgemeten en op zijn
w a a r d e g e t a x e e r d (hoewel ze hier en d a a r iets over de verkoop- en p a c h t w a a r d e van de landen opgeven), voeren zij de volgende aan : het meten zal
veel tijd vergen, o m d a t twee derde van alle landen e n m o r g e n t a l e n in T e x e l
„seer ongereet, onschickelijck, krom, slim, uytgeredende (?) ende halve roeden
zijn, henselven roedende naer de ungeschickte kreecken, die eertijdts door het
landt geloopen hebben" ""). O m tot een goede meting te komen, zou m e n d a a r mede op 1 April 1562 moeten b e g i n n e n : d e d a g e n <zijn in October te k o r t ;
de lage landen staan nu onder water en zouden dan d r o o g zijn ; de g e c o m mitteerden kunnen nu wel g a a n meten, m a a r het zou sneller en beter gebeuren,
,,als het Meysche g r a s , koren, enz. h e m b e g i n t te o n t l a t e n " 5 7 ). I n October,
zo voegen zij er n o g aan toe, kunnen zij zich geen oordeel over het land
v o r m e n , „ o v e r m i t s dat drijven van de beesten ende de meenighvuldige
schapen, die in het landt zijn, die d a t beste u y t de landen rooven en eeten e n d e
de landen aldaer seer ongesien m a k e n " ; verderop : de schapen h o u d e n het
land „soo dunne..., dat men te dezer tijd het beste uyt het quaetste landt niet
wel en soude können verscheyden" r ' 8 ).
Zoals boven reeds w e r d opgemerkt geven d e gecommitteerden, o n d a n k s
h u n bezwaren en ofschoon het n o g niet tot een n a u w k e u r i g e opmeting gekomen was, in het Verbael toch reeds bij vele polders, welke «ij bezocht
hebben, een taxatie van de p a c h t w a a r d e , waarbij zij er echter van u i t g a a n :
„ a f g e d a a n zijnde het voorsz. g r o o t inconvenient, van niet langer dan d r i e
m a e n d e n in een j a e r d e k sijn eygen ofte b r u y e k w a e r te m o g e n zayen of
w e y e n " 5 9 ).
I n de „pertinente i n s t r u c t i e " voor de gecommitteerden, welke, zoals reeds
gezegd, direct achter het Verbael in het resolutieboek w e r d geïnsereerd, en
55
) Verbael, § 119, zie Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden VIII,
p. 586. Dat B a l t h a s a r H u y d e c o p e r de auteur zou zijn van de beschrijving van
Texel in de Tegenwoordige Staat berust op een vriendelijke mededeling van de heer
J. A. v a n d e r V 1 i s; J. I. v a n D o o r n i n c k , Vermomde en naamlooze schrijvers
opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren II, Leiden, 1885,
kol. 523, weet zijn naam niet te noemen.
m
) Verbael, § 36, 37.
57
) Verbael, § 115, 117.
m
) Verbael, § 118, 120
6B
) Verbael, § 65.
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(A.R.A. 's-Gravenhage, Coll. binnenl. kaarten inv. no. 2663).

die zij als leidraad hadden te volgen voor de definitieve meting van het
eiland, werd hun opgedragen te maken twee taxatiën : één, waarbij eigenaar
of bruiker gedurende een vol jaar het genot van hun bouw- of weiland zouden
hebben; een tweede, waarbij zij dat genot alleen gedurende drie maanden
hadden. Ook werd nog een schatting verlangd van de waarde van het gemeen
weiden tussen i Augustus en i Mei 60 ). Behalve dat de gecommitteerden
hadden na te gaan, hoe de Texelaars dachten over het in het Verbael uitgebracht advies om de binnennollen, broedplaatsen van de konijnen, te slechten
en of zij daarvoor een financieel offer wilden brengen, droeg de pertinente
instructie hun ook nog een „opinie-onderzoek" op over de mening der
Texelaars betreffende afschaffing van wat elders het recht van naweiding en
stoppelweide genoemd wordt 61 ). Ook werd gevraagd, of de gemeente van
Texel voor dit recht „eenige schriftelijcke privilegie of bescheyt" kon overleggen en antwoord op de vraag, of er ook buiten Texel lieden waren,, die in
Augustus mede hun beesten in de gemene weiding mochten brengen 62 ).
8.

D E OVERALWEIDING.

Laat ik hieraan mogen toevoegen, dat de „overall weydinge" of „het
overal" — want dat is, blijkens een beneden nog nader te behandelen memorie
van burgemeesteren en schepenen van 1637 63) de technische term voor dit
gebruik op Texel -—in de extreme vorm, waarin de gecommitteerden in 1561
dit „inconvenient" aantroffen —, blijkbaar niet is blijven bestaan. Een ordonnantie, uitgaande van de Staten van Holland, d.d. 14 Maart 1579/80, schrijft
op verzoek van oude en nieuwe burgemeesteren en oud en nieuw gerecht van
Texel regels voor, waardoor het gebruik der overalweiding tot redelijker
grenzen wordt teruggebracht: vele schamele luiden, die een of twee koeien
houden, worden, zo luidt de overweging, door dit gebruik, waarbij vreemd*:
koeien, paarden en schapen het groene gras en het groene koren opvreten en
vertrappen, zeer geschaad. Ook heeft de helmbeplanting van de duinen daaronder zeer te lijden, waardoor na verloop van tijd het gehele eiland zou
dreigen te overstromen. Dan volgen „behoorlicke koeren ende ordonnantie" :
„Ende dat den rechten heindach weesen sal vijf weken voor Mey, te weeten
den 27 Martij, ende een iegelick zijn beesten an bandt ende op zijn eygen sal
houden tot Victorisdach toe, den 10 Octobris, zonder dat iemant gehouden
zal weesen een beest te laten lopen voorden voors. tijt, uytgesondert watervloeden offte andere nootsakelicke wateren." Er volgen dan de gebruikelijke
boeten voor het „schutten" van verschillende soorten vee 64 ).
Waren alle punten van de ,,pertinente" instructie consciëntieus in het in het
najaar van 1562 opgestelde rapport (de Waerachtige descriptie) beantwoord,
dan zou veel ons wellicht duidelijker zijn.
Op zichzelf behoeft deze overalweiding ons niet te verbazen. Dat dit verschijnsel op Texel bij mijn weten slechts weinig de aandacht getrokken heeft
— ook al vermeldt de Tegenwoordige Staat het — lijkt mij verband te houden
60
) Instructie voor de gecommitteerden, omme te meeten het eylandt van Texel,
§ 16, 17.
61
) Instructie, § 18, 20.
62
) Instructie, § 24, 25.
63
) Zie beneden, noot 72.
64
) G. A. Texel, Privilegiën en hantvesten ( F a l c k o e c h ) , f. 35 v.
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met de verwaarlozing van het grootste onzer waddeneilanden in de historische en rechtshistorische literatuur. Gelukkig ziet het ernaar uit, dat deze
ernstige lacune binnenkort door een geschiedenis van Texel zal worden weggenomen <io). Op Westelijk Ameland, dat waarschijnlijk tengevolge der ruilverkaveling in de Ballumer mieden (zeer lang voorbereid en eindelijk in 1926
tot stand gekomen) veel sterker de aandacht heeft getrokken, heeft zich tot
in het begin van deze eeuw de „vrijgang" gehandhaafd. Deze vrijgang begon
echter pas omstreeks half September, wanneer, na het binnenhalen van het
hooi (mieden zijn hooilanden), de hekken van de z.g. „binnenweide" opengingen en het vee daar tot begin December bleef grazen. Daarna werd het op
stal gezet. Het betrof hier koeien en paarden; in Ballum en Buren bleven de
daar gehouden schapen (vgl. Texel !) echter tot April in de miede weiden 68 ).
Wieringen vertoont wellicht, als schapeneiland, de meeste punten van overeenkomst, doch daaromtrent heb ik geen gegevens beschikbaar. Een verschil
is echter, dat daar, voorzover ik uit de beschrijving in de Tegenwoordige
Staat kan opmaken, nagenoeg geen akkerbouw voorkwam 67 ).
H e t naweiden van het vee op de akkers moet, naar F o c k e m a A n d r e a e
bericht, op de geestgronden van Rijnland gebruikelijk zijn geweest, echter
beperkt tot de tijd van de nazomer tot St. Pieters Stoeldag (22 Februari),
zodat het uitzaaien en het rijpen van zomerkoren daar wel degelijk mogelijk
was. Hij vermeldt dit gebruik tot in de 15e eeuw, wat geheel strookt met het
feit, dat het in de 16e eeuw buiten zwang moet zijn gekomen 6S ). Immers, de
gecommitteerden, die naar Texel gekomen waren en van wie D ir ck v a n
A 1 c k e m a d e stellig in Rijnland thuisbehoort — de deskundige opmerknigen in het Verbael over de kwaliteit van land in Rijnland en Delfland
wijzen ook in die richting — verraden op geen enkele wijze, dat zij met deze
usance bekend zijn, integendeel, zij, zowel als de afgevaardigden ter Statenvergadering leggen onverholen verbazing aan den dag over dit ,,inconvenient".
Zoals uit de bewoordingen van het Verbael is gebleken, beriepen de gerechtigden in de overalweiding zich op „inmemorable possessie" 69 ). Ik moet
bekennen, dat mijn materiaal onvolledig kan zijn : het is zeer wel mogelijk,
dat her en der verspreid nog gegevens uit de archieven zijn op te diepen.
Bij een, zij het vluchtig, doorlopen van de sellouts- en rentmeestersrekeningen
van Texel 70 ), leek het mij, dat deze het vraagstuk niet nader kunnen belichten.
In ieder geval wordt de bewering der Texelaars niet weersproken door enkele
oudere keuren. Deze houden zich bezig met de termijnen, binnen welke het
vee „gehemd" moet zijn: één keur, waarschijnlijk gekeurd in 1498, doch
welke een ongetwijfeld veel ouder gebruik vastlegt, schrijft voor: „alle beesten
"'"') Het boven in noot 18 aangekondigde boek van de heer V a n <l e r V 1 i s.
"") Mej. D. A. B r o u w e r , Ameland, een sociaal-geografische studie van een
waddeneiland, proefschrift G.U. Amsterdam, Amsterdam, 1936.
'") Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden VIII, p. 615 vgg.
"") S. J. F o c k e m a A n d r e a e , Het hoogheemraadschap van Rijnland, zijn recht
en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857, proefschrift Leiden, Leiden, 1934, p. 1",
92. Te Oegstgeest werd in 1456 de 'gemene weiding van koeien op de geest verboden, in
1472 ook die van schapen, zie S. J. F o c k e m a A n d r e a e in Tijdschrift voor Geschiedenis So (193S), p. 262.
m
) Verbael, §'27.
'") A.R.A. 's-Gravenhage, Arch. Rekeningen Rekenkamer Domeinen inv. nrs. 3163—
3183; 3746; 4339—4383; 5747—5775538

salmen heynen achter sinte Geertruyt — dus na 17 Maart — ende die verckens
salmen altijt op sijn eygen houden... tot Bamis (i October) ende,die scapen
salmen heynen na ouder gewoente".... In 1500 heet het: „een iegelick sal zijn
beest(en) op sijn eygen houden van den heindach tot sinte Larribertdaeh (in
de Herfst: 17 September) toe" 71 ). Er kan gegronde twijfel rijzen over de
vraag, of onder deze beesten ook de schapen begrepen zijn. Naast de schapen
was het andere vee gering in getal ; in ieder geval bestond het gebruik der
overalweiding.
'&•
9.

STRIJD OVER DE OVERALWEIDING.

Bestaat er nu een redelijke grond voor dit gebruik?
Een reeds vroeger genoemde Memorie van burgemeesteren en schepenen,
oud en nieuw, d.d. 1 December 1637, licht ons hierover in ' 2 . Deze Memorie
ofte Deductie richt zich tot de Rekenkamer van Holland als antwoord op een
„doleantie", welke in het einde van 1634 aan de Staten van Holland was toegezonden
door zekere „doleanten", die op de afschaffing van „het overal"
ö
hadden aangedrongen 73 ). Op dit request is blijkbaar door de Staten van
Holland om advies gevraagd 'zowel aan de Gecommitteerde Raden voor het
Noorderkwartier, zetelend te Hoorn, als aan de Rekenkamer. Op 5 J u h' ID\35
moesten de burgemeesters van Texel voor het college te Hoorn verschijnen,
om hun lezing van deze zaak te geven 74 ). De burgemeesters waren tegenstanders, terwijl de schout van het eiland, Mr J oh a n H a s s e l a a r , blijkbaar voorstander van de opheffing der overalweiding was. Leerzaam zijn
hierbij enkele attestaties, gepasseerd voor de in Den Burg residerende notaris
A d r i a a n G a r b r a n t s , waarin een aantal oud-burgemeesters en oudschepenen van Texel, op verzoek der vier vigerende burgemeesters, een verklaring aflegden. Omstreeks Nieuwjaar 1635, zo verluidt het in de ene verklaring, vond in de herberg „Inden Coninck van Poolen" een bespreking
plaats tussen tegenstanders en voorstanders der afschaffing van „het overal".
Partijen waren het erover eens geworden, dat men met Sinte Cathrijn (25 November) het vee vrij zou laten lopen en het met Sinte Geert (17 Maart)
„wederom heynen". Een in deze geest opgesteld request zou in handen van
burgemeesters gesteld worden, doch de schout, Mr J o h a n H a s s e 1 a a r,
sprak zich daarop scherp tegen het accoord uit ; hij wilde het request, dat
onder zijn berusting was, niet overleveren, ja, hij beroemde er zich hogelijk
op — door geestrijk vocht wellicht enigszins verhit —, „dat hem van verscheyde der voors, persoonen (tegenstanders der overalweiding)... groote
beloften gedaen waren, indien Zijn E. het daertoe konde brengen, dat de
voors. overallweydinge offgedaen werde" ™). Deze attestatie bevat dus de
krasse beschuldiging, dat schout H a s s e l a a r zich door de grondeigenaars,
7

') G. A. Texel, Privilegiën en hantvestcn ( F a l c k o e c l i ) , f. 29 v., 30.
'~) G. A. Texel, Memoriael vant eylandt van Texel, 1606, bij losse bladen voorin, f. 14.
';') A.R.A., Arch. Rekenkamer Domeinen, inv. no. 48: 14e Memoriaal van allerhande
zaken (nieuwe serie), 1636—1638, f. 167 v. (1637 November 10).
74
) R. A. Noord-Holland, Haarlem, Archieven van de elkander opvolgende gewestelijke besturen in Noord-Holland, 1574—1814, nv. 110. 13, Resolution Gecommitteerde
Raden 1631—1636, f. 272 v. (1635 Juni 29).
7o
) R.A. Noord-Holland, Haarlem, Coll. aanwinsten inv. no. 1008 L (1635 Juli 2).
Aldaar ook een tweede attestatie van soortgelijke strekking d.d. 1635 October 5.
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tegenstanders van het overal, deed omkopen, om een voor hen gunstige
beslissing te verkrijgen. Deze acte, gedateerd 2 Juli 1635, is door burgemeesters bij hun verhoor te Hoorn wellicht nog aan Gecommitteerde Raden overgelegd. Nog diezelfde dag, 5 Juli, brachten deze hun advies aan de Staten
van Holland uit, met de strekking: de overalweiding is een ,,seer schadelijck
gebruyck", voor het land, voor de grafelijkheid en voor de particuliere
eigenaars. Vanwege het besef der schadelijkheid van dit gebruik is door Uwe
Edelgrootmogenden (Staten van Holland) „voor desen tot Huysduynen ende
daerna op den Hoorn ende den Cooch op hetselve eylant tselve misbruyck
affgeschaft" 7e ). Daar echter de meerderheid der bevolking het overal wil
gehandhaafd zien, is het kiezen van een middenweg geraden, b.v. door de
landen van de tegenstanders der overalweiding te omheinen en boeten te stellen op het weiden van vee binnen deze landen, of een andere maatregel, welke
Heren Staten zou goeddunken 7 7 ). Op 27 Augustus 1636 schreven Gecommitteerden Raden van het Noorderkwartier Mr J o h a n H a s s e l a a r aan
te Hoorn bij hen te komen op zijn doorreis naar Texel, ter bespreking van
een dringende aangelegenheid 78 ).
Ook aan de Rekenkamer was door de Staten om haar mening gevraagd.
Blijkbaar is de Rekenkamer zowel met de doleanten, tegenstanders der overalweiding, als met de burgemeesters en schepenen van Texel, die wij als voorstanders der usance leerden kennen, in correspondentie getreden. Van deze
briefwisseling heb ik enkele sporen gevonden.
Het is begrijpelijk, dat in deze tijd Mr J o h a n H a s s e l a a r in hooglopende twist gewikkeld was met de luiden van Texel, waarover hij door de
Rekenkamer tot de orde geroepen werd 7n ). In dit verband nu behoort de zeer
geharnaste Memorie ofte Deductie van 1 December 1637, welke ik daar even
vermeldde, en waarin een scherp requisitoir gehouden werd tegen de afschaffers der overalweiding. Hoewel hij niet met name genoemd wordt, zou men
vermoeden, dat het in de eerste plaats tegen de ongelukkige schput gericht
was, ware het niet, dat H a s s e l a a r toen wellicht reeds voor een hogere
Rechter was opgeroepen. In ieder geval moet hij omstreeks deze tijd overleden zijn s o ).
De Memorie noemt dus geen namen, maar keert zich scherp tegen de reeds
meermalen aangeduide doleantie van 1634. Deze is mij niet onder de ogen
gekomen, doch haar argumenten zullen in menig opzicht overeengekomen zijn
met die uit het Verbael van 1561, waarbij tegenover Staten en Rekenkamer
:8

' ) Wij kunnen dus vaststellen, dat. waarschijnlijk reeds vóór de indiening der
doleantie van 1634, in de onder Den Hoorn en De Koog behorende landen de overalweiding was afgeschaft, evenals, op de vaste wal, bij Huisduinen, waar dus hetzelfde
gebruik moet hebben bestaan. Het lijkt mij niet gewaagd te veronderstellen, dat de
afschaffing in dit gebied verband heeft gehouden met de schade, door de schapen onder
de duinbeplanting aangericht.
77

) R.A. H a a r l e m , Resol. Gecomm. Raden 1631—1636 f. 273 (1635 Juli 5 ) .
) R.A. H a a r l e m , t.z.p., f. 347 (1636 A u g u s t u s 2 7 ) .
70
) A.R.A., A r c h . Rekenkamer Domeinen inv. n a 48, 14e Mem. van allerhande zaken
1636—1638, f. 159 (1637 September 15), f. 167 (1637 N o v e m b e r 5).
80
) A.R.A., Rekenkamer Domeinen inv. no. 754 e ( V a r i a T e x e l ) : In een acte,
d.d. 1638 October 9, verklaart de broeder van M r J ö h a n H a s s e l a a r , d a t diens
erfgenamen door de opvolger van wijlen H a s s e l a a r in het schoutambt voldaan zijn
ten aanzien van door H a s s e l a a r voorgeschoten gelden voor de reparatie van ,,die
Graeffelicheyts h u y s i n g e " in Den B u r g .
78
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beide stellig een dankbaar gebruik zal zijn gemaakt van de te verwachten
waardestijging van de grond, dus grotere belastingopbrengst. Het verdient
daartegenover de aandacht, wat de voorstanders der overalweiding in het
midden brengen.
io. ARGUMENTEN* DER VOORSTANDERS.

Het probleem voor de veehouderij op Texel was — en is — de kwestie van
het drinkwater. Een practische uiteenzetting van deze moeilijkheden dank ik
aan de heer P. W. S w a m a, de in de historie van Texel eeer belangstellende
bewoner van de boerderij, oudtijds buitenplaats, Brakenstein, welke uitziet
over de aloude rede van Texel en waar men nog iets ervaart van de tijden van
de Republiek der Vereenigde Nederlanden, loffelijker gedachtenisse. Zo ik
IJ sprak van de betekenis van Texel als rede der schqren, komende van
Amsterdam en wachtend op gunstige wind, dan zou ik U ook spreken van
Brakenstein met zijn putten, welke water leverden aan de schepen op de rede,
ook van 's Lands vloot. Hier heb ik echter iets te zeggen over het waterprobleem van Texel. Toch is dit juist aan de z.g. Wezenput en de daarnaast
gegraven putten te demonstreren. Texel drijft a.h.w. op het zoute water. Als
zoet drinkwater komt uitsluitend oppervlakewater in aanmerking. Voor goede
zoetwaterputten treft men nu juist een der gunstigste plaasen op het eiland
aan bij „Brakenstein", op de Zuidoostelijke helling van het Bergje. Een wel,
gevoed door het zakwatcr van deze heuvel, voorzag de wat lager gelegen putten
steeds van goed drinkwater, tot het bemalingspeil van het Waterschap deiDertig gemeenschappelijke polders zo laag is geworden, dat het water deiputten te ijzerhoudend geworden is en daardoor als drinkwater ongeschikt.
Een iets te diep uitgraven van de drenkputten in de weilanden, b.v. in tijden
van zomerdroogte, kan jarenlang verzilting van zulke putten tengevolge
hebben, daar dan het zoute water naar boven kan dringen. Tot zover mijn
zegsman.
Wat zeggen nu de voorstanders der overalweiding?
De sterke „smaldeling" van de grond op Texel maakt in het algemeen het
houden van koeien bezwaarlijk, er zijn daarbij buitengewoon veel „lichte
landen", andere „hooch en ongevallich" ongeschikt voor het weiden van koeien,
„temeer om datter geen water is te becomen dat waerdich sij, als weesende
een onbequame grondt". De eigenaars van die gronden moeten wel schapen
houden, bij afschaffing der overalweiding zouden deze landen alle nut verliezen, terwijl het grootste deel van die landen de zwaarste dijken moet onderhouden, at de lagere landen betreft, in een brede strook van Oosterend tot
het Schil (Oudeschild) en van de Hoge Berg tot Noordhaffelt is 's zomers
geen zoet water beschikbaar, „als zijnde doorgaens een bracke grondt". De
bovengenoemde strook, die ;/j van het eiland beslaat, kan alleen met schapen
worden beweid. Deze kunnen in de winter niet in de lage landen weiden,
omdat ze „bij inbraeck van dijckagie ende hoge vloeden dienen ongeboeyt
ende vrijbeens te wesen" wegens het verdrinkmgsgevaar en ook, omdat een
groot deel van het lage land dan onder water staat. De eigenaars van schapen
op het lage land moeten hun dieren dan op het hogere land laten grazen.
Hieruit verklaren burgemeesters en schepenen het oude gebruik dat, naar zij
zeggen, ook op Wieringen, Ameland en Terschelling wordt aangetroffen.
Dreigend spreken zij dan over de tegenstanders der overalweiding, welke niet
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behoort te worden afgeschaft „door off om eenige particuliere, die alleen zien
op hun eygen ende niet op 't gemeen voordeel, nademael niemant van hunluyden machtich is te doceren, dat de landen haer off yemant volgens gewoonlicke stijl anders opgedragen zijn als mette voors. coustume".... Het is
hieruit duidelijk, dat de „afschaffers" eigenaars van landen op Texel waren,
wier grond — zoals ook in het Verbael van 1561 duidelijk was gemaakt —
door opheffing der overalweiding aanmerkelijk in waarde -zou stijgen 81 ). Zij,
aldus wederom onze Memorie, doen niet anders „als een oproer int landt
maecken, de ingesetenen tegens haer wettelicke overhyt op...hitsen ende in
verachtinge ... brengen ende mettet ontrecken van eens anders recht haer ...
verrijcken". Mocht het inderdaad tot een afschaffing der overalweiding
komen, dan verzoeken zij van hun eed ontslagen te worden en anderen in hun
plaats — van burgemeesters en schepenen — te doen stellen. Wel zijn de
rcquestranten gezind „eenige abuysen", welke zich in de overalweiding zouden
kunnen voordoen, „te beteren".
Wanneer de overalweiding op Texel inderdaad in zijn geheel afgeschaft is,
is mij op het ogenblik nog niet bekend. De Tegenwoordige Staat spreekt over
dit „gebruik, 't welk naderhand afgeschaft is", in de tijd van B a l t h a s a r
H u y d e c o p e r was het dus, waarschijnlijk reeds geruime tijd, verdwenen.
11. MARRE-VERSCHIJNSELEN f

Hebben wij in het voorgaande enkele argumenten vernomen, welke door
de voorstanders van het oude gebruik aangevoerd werden, er rest ons tenslotte
nog de vraag te overwegen, of, en zo ja, in welke agrarische organisatie het
in dit artikel besproken servituut, dat op de landen van Texel rustte, kan
worden ondergebracht. Het gaat erom, of aanwijzingen te vinden zijn om in
het Texelse voorbeeld te spreken van een hof- of marke-organisatie, terwijl
in het laatste geval nog naar de aard der marke of marken, gemengd of vrij,
gevraagd zou kunnen worden. In dit geval geldt stellig niet, dat een vraag
stellen gelijk staat met haar te beantwoorden. Van speciale marke-archieven,
zoals Prof. S l i c h e r v a n B a t h die heeft besproken 8 2 ), is voor Texel,
voorzover mij bekend, niets te vinden. Dit laatste deel van mijn opstel zal
daarom wellicht nog in het bijzonder aanleiding tot kritiek geven: toch meen
ik het vraagstuk niet geheel onbesproken te mogen laten.
D e M o n t é V e r L o r e n heeft indertijd in zijn proefschrift „De historische begrippen bezit en eigendom in de landsheerlijke rechtspraak over
onroerend goed in Holland" s'!) de stelling uitgesproken, dat de ambachten
voortgekomen zouden zijn uit marken. Het was daarbij niet zonder meer
duidelijk, aan welk soort marken hij gedacht heeft. In zijn zeer uitvoerige
bespreking van dit proefschrift meende D e B l é c o u r t tot de slotsom te
mogen komen, dat V e r L o r e n op eigen of vrije marken doelde. D e B 1 éc o u r t meende dat de mogelijkheid van zulk een ontwikkeling misschien hier
en daar bestond, doch hij stelde daartegenover de waarschijnlijkheid, dat voor
vele ambachten de oorsprong in villae, in hoven, te zoeken zou zijn 84 ).
sl
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Verbael, § 113.
Landbotrwkundig Tijdschrift 60 (1948), p. 555.
Utrecht, 1929; zie register i.v. ambacht, marke.
Tijdschrift voor Rcchtsgcschicdcnis 10 (1930), p. 292.

F ockem a A n d r ea e heeft enkele van deze hoven op de Hollandse geestgronden (Valkenburg, Oegstgeest) besproken sr '), terwijl D e M o n t é
V e r L o r e n in een later opstel een aantal „Moven in Holland" behandelt,
waarbij dus de grondheerlijke oorsprong van een aantal ambachten aannemelijk wordt 8G ). Prof. N i e r m ey er heeft, nadat G o s s e s in zijn „Vormingvan het graafschap Holland" 87) hier reeds aandacht aan had besteed, op uitvoerige en zeer oorspronkelijke wijze de late grafelijke hof van Delft behandeld 8 8 ). Prof. E n k l a a r heeft in zijn oratie de conclusie, ook voor verder
nog te verrichten onderzoek, reeds durven trekken : ,,ook de Hollandsche
marken zijn zeker grondheerlijk geweest" 80) (ik voeg daaraan toe: althans in
oorsprong ; D e B1 é cou r t "") heeft uiteengezet, hoe door usurpatie der
„bruikers" de ene markevorm in de andere is kunnen overgaan). Nu heeft
SI ich er v a n B a t h gezegd, dat men de hoven over ons gehele land verspreid vindt, met uitzondering o.a. van Noord-Holland boven het IJ, waar
hoven slechts sporadisch voorkomen 91 ). Dit moge juist zijn, doch in elk
geval ontbreken domaniale elementen daar niet : daartoe behoren de talrijke
verspreide mansi langs de gehele kust van Holland, in „die gheest", waarbij
ook enkele stukken land op het eiland Texel behoren, welke in de lijst der
goederen van St. Maarten te Utrecht, waarover N ier m ey er in een enige
tijd geleden gehouden — nog ongepubliceerde — voordracht gesproken heeft.
Betreft het hier een lijst, opgesteld tussen 899en 917, dus in een periode, welke
niet zover afligt van de tijd der klassieke domaniale organisatie, het voorbeeld
van Delft 92) is een bewijs, dat een hof zich ook nog in een aanzienlijk later
tijdvak (eind 11e—12e eeuw) heeft kunnen ontwikkelen. D e G o e d e meent
in de 12e eeuw het bestaan van curtes, hoven, in West-Friesland te kunnen
aannemen 8:!), zodat ook voor Texel een grondheerlijke oorsprong van de in
de 16e eeuw ongetwijfeld nog bestaande restanten van een marke-organisatie
niet onaannemelijk te achten is ! ' 4 ). Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat op
sä

) Tijdschrift voor Rechtsgcschiedciiis 13 (1933), p. 437; Tijdschrift voor Geschiedenis 50 (1935), P- 256.
m
) Opstellen, aangeboden aan D. G. Renger s H or a S i c c a ma, 1906—1942,
Utrecht, (1942), p. 107.
8
') I. H. G o s s e s , Verspreide geschriften, bezorgd door F. ( ï o l s s e s en J. F.
N i e r meyer, Groningen, 1946, p. 300 vgg.
Hh
) ]. F. N i e r m e y e r , Delft en Delfland, hun oorsprong en vroegste geschiedenis, Leiden, 1944.
"") D. T h. E nk1 aa r, Problemen der Institutioneele geschiedenis va« Nederland,
Assen, 1946, p. 7.
i:
") A. S. d e B 1 écour t, Kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht,
Groningen, 1939°, p. 174.
"') Landbouwkundig Tijdschrift 60 (1948), p. 555.
"2) N ier in eyer, Delft en Delfland.
"'"') A. d e G o e d e . Swannotsrecht, Westfriesche rechts'geschiedenis I, p.55.
111
) Gaarne ga ik hier iets nader in op de kritische opmerkingen van Prof. Dr E. W.
H o f s t e e , welke hij in de discussie na mijn voordracht voor de Studiekring voor de
geschiedenis van de landbouw deed horen. Prof. H o- f st ee meende te moeten ontkennen, dat men in een geval als het Texelse aan marke-organiisatie moet denken. Hij
verwees daarbij naar zijn bespreking van het proefschrift van O. P ost ma, de Friesche
kleihoeve, verschenen in het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14 (1936) p. 201. De
sehr, wijst hier op het door Dr P o s t m a z.i. onvoldoende behandelde „recht van opstrek", waarbij langs dijk of weg een aantal roeden als breedte van een voor elke kolonist
bestemde kavel aan deze werd toegewezen. Voor- en achteruit was zulk een perceel
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Texel oorspronkelijk domaniale gronden van meer dan één heer gelegen
hebben. Buiten de wildernissen, welke in de 16e eeuw nog eigendom van de
landsheer zijn, blijkt ook van het verdere land op Texel nog vrij wat in
handen van de koning te zijn, terwijl bij andere percelen wordt opgemerkt,
dat zij voor kort vanwege de Koninklijke Majesteit aan particulieren verkocht
zijn 95 ). Andere gronden vertonen kenmerken, welke de abt van Egmond als
oorspronkelijk grondheer lijken aan te wijzen: de eigenaars van de polder
„Monickelanden", aangeduid als „vrij vroon", zijn bezwaard met de jaarlijkse
prestatie aan de abt van Egmond van 3 last en 1 loop gerst 9 G ).
De algemene situatie der landen op Texel wordt aldus gekenmerkt: „dat
nochtans... alle de meeste landen, in Texel leggende, pro indiviso leggen,
onfoekroft en onbesloten, daer die meeste weylanden inne begrepen zijn". Het
is duidelijk, dat de afwezigheid van afscheidingen (de bekende plaggenwalletjes, de „tuintjes", moeten dus nog hebben ontbroken !) samenhangt met
de overalweiding der schapen 97 ).
In de bronnen betreffende Texel zijn een vrij groot aantal plaatsen aan te
wijzen, welke verband houden met marke in objectieve zin, dus markegrond.
In de Informacie van 1514 wordt gezegd: „Dat dese van Texel hebben noch
eene gemeente, die men verstaet wel 250 Car. gld. te gelden" 98 ). In de Waerachtige descriptie van 1562: „Noch heeft die koningh leggen onder die polders van Oostegheest ende de Waddel 100 morgen Tessels ende 189 morgen
Rijnlants ende sijn gemeene landen", en : „Die ghemeente lant in die Cooch
onbeperkt. De vlakten aan het einde der „opstrekkende heerden" vormden volgens
Prof. H o f s t e e een groot deel der z.g. meenscharren, voorlopig onverdeelde eigendom
van de bezitters der „opstrekkende heerden" of „doorlopende plaatsen". Van een markeverschijnsel is hier dus,naar het inzicht van H o f s t e e , 'geen sprake. D e B l é f c o u r t
heeft deze uiteenzetting zonder veel commentaar in zijn „Kort begrip" (5e druk, p. 170)
overgenomen ; echter meent D e B l é c o u r t deze meenscharren wèl als marken in subjectieve zin, dus markegenootschappen, zij het van een bijzondere soort, te mogen aanmerken. Zowel H o f s t e e als D e B l é c o u r t hebben voor dit „recht van opstrek"
vooral Groningen: en Oost-Friesland (Wijmeer) voor ogen. Mr D. J. Cuipers, in
zijn zojuist verschenen Bijdragen voor de rechtsgeschiedenis van dé gemeene dorpsgronden in Oostergo, p. 195, ontkent echter nadrukkelijk, dat de Westerlmvwerse meenscharren aan het einde van de kavels der doorlopende plaatsen zouden liggen. Het zijn,
zo zegt hij, „uitgestrekte, onregelmatig gevormde vlakten, verwijderd liggende van de
toenmalige huizen en hornlegers, waarmede zij ook in geen enkel terrein-verband
staan".... Hoe dit zij, op Texel is natuurlijk van oipstrekkende heerden geen sprake
geweest, dit blijkt zonder meer uit de volstrekt andere geaardheid der verkaveling,
terwijl de landaanwinning voor eengroot deel door inpoldering geschied is. Ongetwijfeld
heeft Prof. H o f s t e e dit niet willen beweren dbch in het algemeen willen betotgen, dat
vele verschijnselen als marke-vormen verklaard zijn, welke z.i. op andere wijze geïnterpreteerd moeten worden. Waar men bij Texel echter het voorbeeld van Ameland voor
ogen heeft, waar ongetwijfeld marke-verschijnselen zich tot in onze eeuw hebben gehandhaafd, terwijl de Texelaars zich deze overeenkomstige organisatie zeer wel bewust zijn
geweest, meen ik, dat voor Texel even goed kan gelden, wat F o c k e m a A ' n d r e a e
kortgeleden voor Friesland schreef : „In de Friese gouwen hebben marken bestaan,
waar de grondgesteldheid er aanleiding toe gaf: op Ameland, in Eestrum-Oostermeer
en elders zijn sporen ervan aangetroffen" (Algemene Geschiedenis der Nederlanden I,
Utrecht, 1949, p.396).
85
) Waerachtige descriptie, f. 5 v., 6 v., 13 v., 14 v., 17, 20, 21 v., 28v.
B0
) Waerachtige descriptie, f. 16 v.
"') Verbael, §30.
98
) Informacie 1514, p. 149, vgl. D e G o e d e , a.w. I, p.269.
544

sijn groot 194 mergen Tessels, maect 366 mergen 360 roeden Rijnlant ende
is meest al wildernis, leggende vol duenen ende nollen ende werdt om Goeds
willen ghebrueckt van die scaemele ghemeynten" " ) (dit laatste zou men in
subjectieve zin gebruikt kunnen denken). Met D e G o e d e , die de „gemeene
weide" in West-Friesland besproken heeft, zal men mogen aannemen, dat in
de aangehaalde plaatsen de eigenlijke meente, de permanente gemene weide,
bedoeld is 10°), dus, naar de opvatting van D e B l é c o u r t , ook de markegronden in engere zin ] 0 1 ).
Wanneer in de „pertinente instructie" voor de gecommitteerden tot de
meting van Texel hun wordt opgedragen de waarde van het gebruik der
landen te schatten tussen Augustus en het einde van het jaar, „soo alle de
gemeenten mede behooren te komen in contributie, omme de estime generael
op den dorpe ofte elcke parochie bmmegheslagen te werden, of op het geheele
eylandt, indien sy het sonder differente distinctie en onderscheyt alle te samen
onder malkanderen bruycken, en niet elcks onder sijn dorp ofte parochie" 1 0 2 ),
dan wordt hier met „gemeenten" m.i. juist de gemene weide in uitgebreide
zin gebruikt, alle hooi- en bouwland mede inbegrepen, dat periodiek voor de
overalweiding wordt gebezigd. Ongetwijfeld, werden deze „gemeenten", naar
uit het vroeger besprokene duidelijk kan zijn, „sonder differente distinctie"
tussen de dorpen gebruikt.
Gemeente in subjectieve zin, dus in de betekenis van marke-organisatie, tref
ik misschien aan in de acte van 1356 (of 1357), waarbij „schoute, mannen,
schepenen ende gemeente van Texel" j a n v a n B1 o i s, heer van Texel, als
zodanig huldigen 3 0 3 ). Gemeente kan hier echter ook wel kleurlozer „de
gezamenlijke bewoners" betekenen. Steekhoudender voor het bestaan van een
marke-organisatie lijkt mij daarentegen het bestaan van „gemene scutters":
lieden, belast met het opvangen van vee, dat op vreemd land rondloopt tijdens
de daarvoor verboden maanden 104 ).
Dat ook bouwland tot de markegronden kan hebben behoord, zou wellicht
kunnen volgen uit de naam van een deel der polder „Overste Coech", ten
Z.O. van het dorp De Koog. Deze naam luidt : De Mandelanden, op een klein
handschriftkaartje van 1594: „Mandellanden". Deze landen beslaan 716J/2
mandeel, „elcke mandeel gerekent op 120 roeden" 10r'). De naam houdt dus
verband met „mandeel", d.i. het aandeel van elke markegenoot in het gebruiks-

!!1

) Waerachtige descriptie, f. 28 v.
) D e G o e d e , a.w. I, p. 274.
101
) Kort begrip, p. 168.
J02
) Instructie, § 17.
10:l
) D e G o e d e , a.w. I, p. 133.
1M
) G.A. Texel, Privilegiën en hantvesten ( F a l c k o e c h ) , f. 36 (1579 ( = 1580?)
Maart 14) : „Ende zoeverre iemant enich van zijn beesten onverhoets middelertijt l(os?)
worden ende uyt haren weyt liepen in een ander mans weyt — alst wel gebueren kan
— ende in een ander mans weyt bevonden worden, .sullen die gemeene scutters ende
wie dieselve in zijn scade comen ende bevonden worden, mogen scotten elke beest
opt ouwe loen".... Vgl. D e B l é c o u r t , Kort begrip, p. 176: „De marken hadden
gemeenlijk een schutter, die het onbeheerd loopend vee in den schutstal bracht."
"*') Waerachtige descriptie, f. 24. Vgl. het kaartje van P i e t e r B r u i11 s s., landmexr van Rijnland, van 1594: A.R.A., Coll. Binnenl. kaarten inv. no. 2662 (af'b.).
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recht van een stuk land 1 0 6 ). Uit de kaart van 1595 blijkt nu, dat deze Mandeilanden bouwland waren 10T ).
Tot de taak van de marke-organisatie behoorde misschien ook de taxatie
van alle Texelaars, tweemaal per 7 jaar, waarbij zij „voor twee geswoorens,
daertoe gecommitteert" al hun goed, roerend en onroerend, moesten aanbrengen, voor hun aanslag in de opgelegde ommeslagen 1 0 8 ).
Zo meen ik dan, dat de marke-organisatie op Texel, waarvan ook de
overalweiding een uitvloeisel is, hoewel waarschijnlijk grondheerlijk van
oorsprong, in de 16e eeuw eerder het karakter heeft gekregen van één eigen
marke; een speciaal kenmerk is daarbij, dat de omvang van het weiderecht
niet afhankelijk is van de waardelen in het bouwland, of ander land 109 ).
Waarschijnlijk hangt dit samen met de geringe oppervlakte van het bouwland
op het eiland.
Wanneer ik hiermede mijn opmerkingen over de agrarische geschiedenis van
Texel in de zestiende eeuw besluit, dan wil ik dit niet doen zonder een eresaluut
gebracht te hebben aan drie mannen : D ir ck v a n A 1 ck e m a d e, M e yn a r d t v a n H u e s s e n en mr L a u r e n s P i e t e r s z . , onder wier deskundige leiding wij, dank zij hun voortreffelijke rapporten, een „oculaire
inspectie" hebben mogen bijwonen van Texel in de 'zestiende eeuw.
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GESCHIEDENIS VAN DE LANDBOUWSTATISTIEK IN
NEDERLAND IN DE 19e EEUW ')
Dr J. VAN W I J K .
De drang naar kennis zit de mensheid van oudsher in het bloed.
Een der wegen, welke naar bevrediging dezer drang leidt, is het verzamelen
van cijfermateriaal en de groepering daarvan naar bepaalde gezichtshoeken.
De verkregen cijfers werden en worden gebruikt om daaruit conclusies te
trekken waarop dan weer maatregelen worden getroffen.
In de grijze oudheid werden tellingen zeer incidenteel ondernomen. Aanleiding' ertoe waren nog al eens de immer gevoerde oorlogen waarvoor mensen
en geld nodig waren. Zij gaven dan ook meestal de stoot tot het gelasten van
volkstellingen en tellingen van economische aangelegenheden teneinde aan de
hand van de verkregen gegevens belastingen te kunnen opleggen om de krijgskas te spekken.
Een der oudste tellingen die wij in Nederland kennen is die van 1515 en wel
"d'Informatie op de staet, faculteyt ende gelegenheyt van de Steden en dorpen
van Holand ende Vriesland". Dat hierin de landbouw als producent van
de voornaamste levensmiddelen niet werd vergeten, spreekt wel haast van
zelf.
1.

H E T VERBAAL VAN H E T AGENTSCHAP VOOR DE NATIONALE O E C O N O M I E VAN
21 N O V E M B E R 1799.

Zoals gezegd ontbrak echter aan een en ander de regelmatigheid. Op het gebied van de landbouw werd in die richting de eerste schrede gezet omstreeks
het eind van de 18e eeuw. De Franse revolutie was over de „Lage Landen"
gegaan en het krijgsrumoer klonk in Europa. De Regering der Bataafse republiek was diligent en de eerste, welke centraal genomen besluiten kon doorvoeren.
Weer dreigde oorlog. Men moest op de hoogte zijn van de mogelijkheden
van 's Lands landbouw.
In het verbaal van de zitting d.d. 21 November 1799 gehouden, ten kantore
van de Agent voor de Nationale Oeconomie werd als 6e punt de Nederlandse
of, zoals toen gezegd, de vaderlandse landbouw behandeld.
Aan dit Verbaal ontlenen wij het volgende:
„In aanmerking genomen zijnde dat onder de werkzaamheden aan den Agent,
bij deszelfs instructie opgedragen, ook speciaal is behorende de bevoi'dering en aanmoediging van den Vaderlandschen Landbouw en tevens geconsidereerd zijnde,
dat, om hier aan te voldoen, het nodig is alle zodanige informatiën in te winnen,
welke een geschikte en noodzakelijke aanleiding' geven om in dezen op de meest
nuttige en tevens op de spoedigste en geregeldste wijze te kunnen werkzaam zijn
is geresolveerd . . . ."

Nog diezelfde dag verlaat een brief aan de „Commissaris der Financiën"
in de verschillende Departementen het bureau. In dit schrijven worden vele
gegevens de landbouw betreffende gevraagd, doch de meeste belangstelling
genieten de woeste gronden en de domeinen. Op 24 December van dat zelfde
jaar wordt aan de Departementale besturen een opgave verzocht van o.m. de
l

) Ter herdenking van het 150-jarig bestaan van een landelijke landbouwstatistiek
in Nederland. Red.

6.

Hl'IT LAXDHUISHOUDKCXIHG COXGRKS EX DR \ \ \ C. II. STARIXG.

Thans moeten wij de beschouwing van de „Verslagen" voor een ogenblik
onderbreken en afdwalen naar de verrichtingen van een andere te algemene
nutte werkzame Vereniging.
In de maand April van het jaar 1846 zond de Directie der „Overijsselsche
Vereeniging tot ontwikkeling van Provinciale Welvaart" een circulaire aan
Nederlandse landbouwkundigen, waarin zij voorstelt een congres van Vaderlandse landhuishoudikundigen samen te roepen. Zij stelt zich voor als tweede
punt van de agenda voor dit congres te doen plaats vinden:
„Eene beraadslaging over de beste middelen 0111 tot eenc volledige Statistiek van
den Yaderlandschen landbouw te geraken, w a a r o m t r e n t een voorstel door de Directie
der Overijsselsche V e r e e n i g i n g zal worden gedaan."

Zij motiveert haar voorstel door te wijzen op de te weinig algemeen bekende
plaatselijke bijzonderheden van onze landbouw alsmede op het zo bitter weinig
bekend zijn van de landbouw in izijn geheel en
„ w a a r o m t r e n t niet veel anders dan afzonderlijke en onsamenhangende opgaven en
berigten aanwezig zijn, en die meestal verspreid in tijdschriften en verslagen van
genootschappen voorkomen".

Het rondschrijven gaat dan verder:
,0111 echter eene uitvoerige en volledige statistiek van den Nederlandschen landbouw daar te stellen
moet al wederom eene vereeniging van krachten w e r k zaam zijn, en zullen de voornaamste landhuishoudkundigen in de verschillende
oorden van het Vaderland de handen ineen moeten slaan".

Op 11 en 12 Juni 1846 wordt het Congres te Zwolle gehouden. Door de
Voorzitter wordt de behoefte aan een goede Landbouwstatistiek nog eens duidelijk naar voren gebracht. Men denkt zich voorlopig één hoofi'edacteur om
op het volgend congres een mededeling over dit onderwerp te doen. Voor deze
functie denkt het Bestuur uit te nodigen Dr W. C. H. S t a r i n g , een uitnodiging waar de vergadering zich gaarne volledig achter stelt.
S t a r i n g accepteert, vertrouwende dat hij bij alle landbouwkundigen in
Nederland de zo hoogst nodige medewerking zal vinden.
Op het volgende congres, Juni 1847, brengt S t a r i n g een volledig plan
voor de ontwikkeling van een landbouwstatistiek ter tafel. Als berichtgever
is door hem het Rijksambtenarencorps verkozen, daar op vele bureaux dezer
heren de gewenste gegevens zonder veel moeite uit het aanwezige materiaal te
verzamelen zijn. Het door S t a r i11 g ontworpen schema stelt inderdaad, zoals ook van deze deskundige bij uitstek te verwachten was, in staat izich een
inzicht in de landbouw te verwerven en omvat vrijwel alle punten van belang
voor de landbouw.
De vergadering besluit een Commissie te benoemen, welke haar voor het
sluiten van het congres haar gevoelen zal mededelen.
Wanneer op de 5e Juni de Voorzitter van het Congres de Commissie uitnodigt haar oordeel bekend te maken, vraagt Dr S t a r i n g eerst het woord.
Hij verklaart dan: dat hem tijdens de beraadslaging duidelijk is gebleken, dat
de door hem voorgestane werkwijze in Nederland niet tot een landbouwstatistiek kan voeren want dat „daartoe stellig het voornaamste vereischte, een
volledige medewerking der Regeering zoude ontbreken".

Hij trekt de in zijn rapport gedane voorstellen derhalve in en brengt een
nieuw voorstel ter tafel waarbij „het Congres eene Commissie benoeme, ten
einde de wenschelijkheid, mogelijkheid en de wijze van uitvoering te onderzoeken, om een genootschap tot stand te brengen, dat zich uitsluitend met het
bijeenverzamelen eener Statistiek van Nederland zoude belasten".
Dienovereenkomstig wordt dan door de Vergadering besloten.
De taak van de commissie wordt nu veel omvangrijker, dan eerst gedacht
was. Zij dient nu over een „Statistiek van Nederland" te rapporteren en niet
meer alleen over een Landbouwstatistiek. Op het vierde congres in 1849 brengt
deze commissie rapport uit. Het blijkt dan dat zij contact heeft gezocht met
andere instellingen waar ook belangstelling voor de Statistiek bestond. Zo was
in het „Utrechtsen Genootschap" een Commissie ingesteld, welke de Regering
een aanbeveling zal aanbieden om over te gaan tot instelling van een Centraal
Bureau voor de Statistiek. De commissie uit het Landhuishoudkundig Congres heeft zich nu hierbij aangesloten. Twee jaar later verzoekt zij het V i e
Congres (1851) haar te ontbinden, daar de „Hooge Regeering" zich de zaak
meer bepaaldelijk heeft aangetrokken. Hiermede verdwijnen dan voorlopig de
punten statistiek en landbouwstatistiek van de congres-agenda's.
7.

D E LANDBOUWVERSLAGEN.

Intussen blijven in vorm en uiterlijk de „verslagen" tot en met 1850 vrijwel
gelijk. Zij staan nog steeds op de basis van de oude opvatting der Statistiek.
Weliswaar valt in het bericht voorafgaande aan het verslag van 1850 te lezen
dat de redactie-commissie zich bewust is, dat een verandering in opzet niet
ongewenst is, doch zij durft vooralsnog geen aanwijzingen daartoe te geven,
daar met ingang van genoemd jaar de provinciale commissiën van Landbouw
ontbonden zijn. De verandering in de opzet hierboven genoemd is vermoedelijk
anders gelopen dan de commissie zich voorstelde.
In 1853 verschijnt een verslag van de Landbouw over 1851. Wie de samensteller is, valt er niet uit af te leiden, doch uit latere publicaties blijkt dat het
van de hand van Dr W 11e w a a 1is. Het is dan dus niet meer in handen
van de „Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij".
Gedeeltelijk weerspiegelt ook dit verslag nog de oude statistische opvatting
doch er begint een nieuwe wind of beter een briesje te waaien.
Talrijke waarnemingen van meetbare verschijnselen worden in tabelvorm
bijeengevoegd. Gemiddelde opbrengsten van verschillende gewassen per bunder alsmede gemiddelde prijzen per mud worden berekend. Toch is men nog
weinig content met het verslag. Zo schrijft J. T. B u y s in het Staatkundig
en Staathuishoudkundig Jaarboek van 1854: „De Nederlandsche Statistiek is
bijna in geen opzicht zoo gebrekkig en onvolledig als ten aanzien van den
Landbouw".
Het gebrek aan cijfers is niet de oorzaak van de onvolledigheid, zij schuilt
meer in de geringe waarde welke aan de medegedeelde cijfers is toe te schrijven. B u y s zoekt de oorzaak in de wijze waarop het grondmateriaal wordt
verzameld. Een klacht die wij geregeld kunnen vernemen en ook later nog
zullen horen. Uit het verslag over 1851 valt zeker te constateren dat er nog

geen vast omlijnde statistische methode aan de berichtgeving ten grondslag
ligtZo worden soms overzichten gegeven van bepaalde verschijnselen in enkele
provincies, terwijl de overige provincies waar deze verschijnselen zich eveneens voordoen niet zijn opgenomen. Vermoedelijk werd dan zo'n onderwerp
in de provinciale berichten niet of niet voldoende aangeroerd. Men kan in deze
tijd ook nog niet van een landbouwstatistiek in algemene zin spreken. Het
blij'ven als het ware statistieken over de landbouw. Richtlijnen van bovenaf
worden over het verzamelen van het grondmateriaal niet gegeven.
Niet alleen de tegenwoordige beoefenaar van de Statistiek is ontevreden
over de uitkomsten in het Verslag van de Landbouw opgenomen, doch ook
de toenmalige kopstukken van de landbouw zien in, dat er nog veel ontbreekt.
Zo wordt op het „Landhuishoudkundig Congres" van 1855 als vierde
punt van bespreking voor cie derde afdeling wederom de statistiek op de agenda
geplaatst. Het adres opgemaakt tijdens dit Congres te Utrecht is door verschillende Ministers als ontijdig ter zijde gelegd, doch het Bestuur is van
mening dat: ,, Het hoge belang nogtans der Statistiek van den landbouw hare
behandeling andermaal noodzakelijk is en wenschelijk maakt".
Ernstig is de critiek van de afdeling op de onvolledigheid en de slechte
wijze waarop de burgemeesters het grondmateriaal verzamelen, alsmede op
de wijze waarop dit door de provinciale instellingen verder verwerkt wordt.
Ook de Minister van Binnenlandse Zaken, waaronder de Landbouw in die tijd
ressorteert, erkent de gebreken van het op zijn last gemaakte verslag. De aard
der gestelde vragen is weinig rationeel. Op de opgaven van de bebouwde of
bebouwbare gronden valt geen staat te maken, door de onvolledige bijschrijving van de latere ontginningen in het kadaster, om slechts enkele bezwaren
te noemen.
In deze zitting worden nog de pogingen, gedaan in Noordbrabant, Groningen, Utrecht en Overijssel om tot een betere landbouwstatistiek te geraken,
besproken, 'zonder dat daar vaste richtlijnen uit voortvloeien.
De afdeling wenst dan tenslotte aan het congres voor te stellen tot benoeming van een Commissie over te gaan en deze als opciracht te geven „Een
stel vragen te ontwerpen voor de statistiek van den landbouw waardoor men
een voldoende landbouwbeschrijving zal erlangen en tevens eene voorlichting
omtrent de geschiktste wijze om de juiste beantwoording der vragen te verzekeren". Dit afdelingsvoorstel wordt door het Congres overgenomen.
Op het volgende congres stelt de Commissie ons teleur, zij het buiten haar
schuld. Zij blijkt geen rapport te kunnen uitbrengen en verzoekt machtiging on1
haar werkzaamheden voort te zetten.
8.

H E T RAPPORT AAN HET CONGRES

1857.

Tijdens het twaalfde congres, 1857, rapporteert Prof. A c k e r s d i j k uit
LTtrecht namens deze commissie.
Na een kort resumé van de gang van zaken komt de rapporteur tot de geponeerde vraag, n.1. de wijze waarop de bovengenoemde vragen gesteld moeten
worden. Hij wijst er op dat niet alleen Nederland, maar ook landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland met grote moeilijkheden kampen en feitelijk
geen van allen er in zijn geslaagd een goede landbouwstatistiek op te zetten.
16

In de 3e afdeling van het congres is veel gesproken over de wijze waarop
in andere landen de gegevens worden verzameld en de uiteindelijke mening
was de vragen te beperken tot de met voedingsgewassen beteelde oppervlakten
alsmede de opbrengst daarvan. Hoe de vragen te stellen? was het tweede punt
van overweging'.
Moeten zij van Regeringswege aan de gemeenten gesteld worden met voor
de gemeentebesturen de verplichting tot antwoorden of moet dit aan hun welwillendheid worden overgelaten. Beide werkwijzen brengen nadelen met zich,
men is niet zeker van nauwkeurige en juiste invulling in het eerste geval en
van volledigheid in het tweede. De commissie laat in deze het te nemen besluit
gaarne aan de vergadering. Prof. A c k e r s d i j k rapporteert tevens dat de
commissie overweegt de statistiek te doen samengaan met het vervaardigen
van een agronomische kaart.
Dit naar voorbeeld van een, door één der leden gedemonstreerde kaart met
gemeentelijke statistiek van de gemeente Vorden. Tenslotte stelt de commissie
voor het punt in' de 3e afdeling van het Congres verder te doen behandelen en
haar van haar taak te ontheffen. De vergadering gaat hiermede accoord en zo
is 11 jaar nadat de vraag over de landbouwstatistiek voor het eerst is gesteld
de zaak. practisch nog geen stap verder gekomen.
Eerst in 1859 komt de Statistiek dan weer op het programma en wel in
de vragen 14 en 15 van de 3e Afd. van het Congres. Hierin stelt men de
vragen :
primo: Nu de provincies de beschikking hebben gekregen over eigen bureaux
voor statistiek lijkt het wenselijk dat het congres die bureaux inlicht omtrent
de beste wijze een statistiek van landbouwproducten samen te stellen en
secundo : Hoe de landbouwstatistiek in te richten zonder dat deze „in eene
bloot tabellarische en numerieke statistiek ontaarde, maar ons een levendig
beeld van dit bedrijf voor ogen stelle".
De behandeling van deze punten levert weinig direct resultaat. Men stelt
onder meer voor bepaalde ambtenaren met het verzamelen van het gewenste
materiaal te belasten. Deze gedachte wordt ingegeven door de oprichting per
1 Januari 1859 (K.B. 5 November 1858 No. 76) van de hierboven reeds genoemde provinciale bureaux voor statistiek, waaronder een dergelijke ambtenaar zou kunnen ressorteren.
Belangrijk is het te vernemen dat in de Algemene Rijkscommissie van Statistiek, een Sub-commissie is gevormd waarin o.a. de samensteller van het
verslag van de landbouw Dr W t t e w a a l zitting heeft. Deze Sub-commissie
heeft tot taak te bestuderen: ,,Hoe een goed jaarlijksch verslag van den landbouw kan worden tezamen gesteld en welke de gebreken zijn van het tegenwoordig verslag."
Tn 1860 doet Dr A 1 i C o h en het Congres weten dat in de provincie Groningen met name in de gemeente Winschoten een proef wordt genomen om
een „voldoende Statistiek" van de landbouw te verkrijgen. Binnenkort zal
hierover een publicatie verschijnen, zo deelt hij mede. De publicatie dezer
Statistiek maakt het volgend jaar op het Congres een punt van bespreking uit.
Hoewel vol lof over het verrichte werk vindt de afdeling echter, bij monde van
haar voorzitter, dat zij te omslachtig is. Ditzelfde geldt voor de van Gouvernementswege gestelde vragen t.b.v. de landbouwstatistiek. Deze zijn te menig
17

vuklig-, te omslachtig en te onduidelijk. De voorzitter meent voldoende te
hebben aan een jaarlijkse opgave van ingezaaide oppervlakte en geoogst product.
9.

,,PROEVE EENER STATISTIEK VAX DEN LAXDBOUW IX DE GEMEEXTE

WINSCHOTEN" (1859).

Deze „proeve eener Statistiek van den Landbouw in de gemeente Winschoten over 1859" wordt ingeleid door Dr A 1 i C o h en die in den brede nog eens
ingaat op alle bezwaren tegen de Statistiek van de landbouw, naar voren gebracht. Hij (Cohen) ziet deze ,,Proeve" als een eerste verwezenlijking van het
practisch aanvatten van de zaak der landbouwstatistiek. Na het aanvankelijke
plan om verschillende gemeenten tegelijkertijd te behandelen, keren de bewerkers om practische redenen terug tot een statistiek van één gemeente.
Bij de keuze hiervan gold als motto „de bronnen voor een goed verslagkunnen slechts geleverd worden door leden, die van nabij den toestand van
den landbouw kennen".
Welnu aan dit motto voldeed de gemeente Winschoten, naar de mening van
de Commissaris der provincie Groningen, die dan ook een Commissie van
5 in het leven heeft geroepen met als taak het opmaken van de statistiek van
de landbouw en verder alle agrarische rapporten, verslagen enz. betreffende
hun gemeente, door rijks-, gewestelijk of gemeentelijk bestuur van haar gevraagd.
Hij zendt de door hem benoemde commissie een 20-tal tabellen ter invulling', doch geeft haar het recht daarin naar goeddunken te wijzigen of aanvullingen aan te brengen, tevens werd zij verzocht een agronomische kaart van
Winschoten samen te stellen.
De resultaten van het werk zijn neergelegd in een ruim 100 bladz. tellend
verslag'. Na een beschrijving van de op veldwerk gebaseerde agronomische
kaart volgt een tabel met cijfers over de geologische toestand. Een tabel van
„het verbouwen van gewassen" bergt de oogstresultaten in zich in de vorm
van opbrengsten in mudden per bunder. Tabellen over grondverdeling naar
de bestemming of het gebruik der gronden in de dode hand en ontginning, volgen, terwijl ook gegevens van het vee en de verdeling' van het bezit zijn opgenomen. Vele gegevens zijn verkregen door navrage ter plaatse. Voor het
eerst werden hier de gevraagde feiten bij de boer zelf opgenomen.
Moeilijk is het thans na te gaan of deze cijfers inderdaad juister zijn dan
die, welke in de provinciale verslagen werden opgenomen.
10. H E T ADVIES VAN DE RIJKSCOMMISSIE VOOR DE STATISTIEK ( r 8 6 o ) .

Hierboven werd reeds opgemerkt, dat ook de Rijkscommissie voor de Statistiek zich de gang van zaken bij de Landbouwstatistiek heeft aangetrokken.
In haar zitting van 16 October i860 wordt het verslag van de Sub-oommissie besproken, waarin dezelfde bezwaren worden erkend, als reeds zo vaak
op de Congressen zijn behandeld.
Na een beschouwing van de wijze waarop in het buitenland de landbouwstatistiek wordt samengesteld beveelt de Sub-commissie aan om „In te stellen Kamers van Landbouw, waarin iedere gemeente of bijzondere streek door
een deskundige diende vertegenwoordigd te zijn. Het getal dier kamers, naar
18

de bevolking ten plattelande geregeld, zoude, naar zij zich voorlopig voorstelt,
omstreeks 140 moeten bedragen voor het geheele Rijk".
Als overkoepelende instelling denkt men zich 3 commissarissen, welke
regionale verslagen zullen opmaken, waaruit dan een vierde een algemeen verslag samenstelt. De Sub-commissie geeft verder in overweging om geen jaarlijkse opgaven te verzamelen van de uitgestrektheid der gronden, de wijze van
beteling en de sterkte van de veestapel. Zij wil deze gegevens slechts eens per
5 of 10 jaar doen op nemen en wel op dezelfde manier als waarop de Volkstelling wordt gehouden.
Na ampele bespreking besluit de Rijkscommissie overeenkomstig het aan
haar uitgebrachte rapport aan de Minister van Binnenlandse Zaken te adviseren.
11. D E LANDBOUWSTATIST1EK IN*HET VERSLAG VAN DE LANDBOUW.

Hoe stond het intussen, tijdens en na al deze besprekingen, met de realisering der Statistiek in het Verslag van de landbouw? Zij neemt in de jaren tot
i860 een steeds grotere plaats in, hoewel nog altijd de betrouwbaarheid een
twijfelachtig punt bleef en er nog geen leidend beginsel aan ten grondslag ligt.
Toch wordt er in deze jaren door het werk van Dr W t t e w a a l op landbouw-statistisch gebied belangrijke winst geboekt. Zo zijn er b.v. in i860 een
aantal 10-jaarlijkse gemiddelden berekend, ontleend aan de ,,Verslagen van
den toestand der provinciën", waarin een hoofdstuk over de landbouw voorkomt, dat voor de samenstellers als voornaamste bron voor hun werk dient.
Na de dood van Dr W t t e w a a l in 1861 wordt Dr W. C. H. S t a r in g
de nieuwe samensteller.
12. H E T WERK VAN D R W. C. H. STARING.

hi zijn eerste verslag maakt S t a r i n g gebruik van 10 jaarlijkse gemiddelden om daarmee de toestand van het moment te vergelijken, terwijl hij
tevens er op wijst, dat het inzenden van de provinciale gegevens, veelal niet
naar gemeenten gespecificeerd, geen mogelijkheden laat om regionale overzichten te maken anders dan naar Provincies. Een feit, dat hij zeer betreurt,
gezien de grote verschillen in de landbouw binnen de Provincies. Hij staat
dan ook, tot verkrijging van een beter inzicht in de landbouw, voor het cijfermateriaal in de toekomst te groeperen naar de „landbouwstelsels" zoals deze
door hem zijn beschreven. Ook de provinciale samenstellers zijn zich bewust
dat aan het bronnen-materiaal vele tekortkomingen kleven. Zij zelven zijn echter niet deskundig genoeg en het werk is ook te tijdrovend om ter plaatse verbetering aan te brengen of de gevraagde gegevens te verzamelen.
Bij S t a r i n g komt de wens naar voren een meer doelbewuste statistische
grondslag aan de landbouwstatistiek te geven. Om aan deze wens meer kracht
bij te zetten richt hij zich bij de inleiding van het verslag over 1864 tot de
Minister van Binnenlandse Zaken waarbij hij verklaart dat de provinciale verslagen de hoofdbron voor de Verslagen zijn, óók wat het zo onmisbare cijfermateriaal betreft.
De statistieke juistheid valt of staat met de juistheid der provinciale cijfers
doch hieraan ontbreekt nog wel het een en ander, getuige de volgende opmerking:

„Dat de gehele statistiek op gemiddelde getallen berust en hoe die gemiddelden
gevonden moeten worden, is niet aan allen duidelijk, gelijk telkens blijkt uit de mededeling van prijzen en opbrengsten, waar men niet de gemiddelde, maar de minste
en de meeste vermeld ziet,, opgaven alzoo die geene de minste waarde hebben".

S t a r i n g stelt daarom voor, door het verstrekken van een leidraad
aan de Provincies en Gemeenten meer eenheid in overzicht en cijfers te verkrijgen. Hierin ware vooral aan te geven welke cijfers verzameld moeten
worden. Daar het provinciale bestuur in zijn berichtgeving van de gemeentebesturen afhankelijk is, beveelt S t a r i n g de Minister aan om ook deze een
leidraad voor het desbetreffende hoofdstuk van het gemeenteverslag te doen
verstrekken. Van deze maatregelen verwacht hij veel succes.
Ook het Landhuishoudkundig congres heeft zich niet bij de gang van zaken
neergelegd, in 1862 schrijft dit een prijsvraag uit met als onderwerp het samenstellen van „de eenvoudigste en volledigste handleiding tot het opmaken! van
een landbouwstatistiek".
Het resultaat is twee ingezonden antwoorden, doch zij blijken niet aan de
gestelde eisen te voldoen en zo loopt ook deze poging weer op niets uit. S t a r i n g had gelukkig meer succes daar de Minister op de door hem gedane
suggesties is ingegaan, 'zodat hij hoopvol de toekomst tegemoet ziet en in 1865
o.m. schrijft, dat de gegevens beter worden: „hoewel nu terstond in één jaar,
nog wel niet die, voor het trekken van statistieke uitkomsten, onmisbare uitkomsten, onmisbare nauwkeurigheid en volledigheid verkregen zal worden, die
later te bereiken is".
Enige gemeentebesturen hebben blijkbaar geklaagd dat zij niet in staat zijn
nauwkeurige cijfers te leveren, doch deze klachten worden op de volgende
wijze ontzenuwd.
„Strikt nauwkeurige cijfers zijn niet te verkrijgen waar meestal schattingen en
ramingen tot grondslag moeten strekken; maar de statistiek, de leer der gemiddelden, eischt ook bij lange na niet die strikte nauwkeurigheid, om evenwel tot volkomen juiste conclusion te kunnen geraken. Wanneer die grondregel der statistiek
meer algemeen erkend zal zijn, moeten ook de thans zoo dikwijls gehoorde klagten
ophouden over het vergen van onnutten en vergeefschen arbeid van de, reeds met
zoveel werk bezwaarde, gemeentebesturen".

Het jaar hierop constateert S t a r i n g een belangrijke verbetering, dank
zij de getroffen maatregelen om door het zenden van de handleiding meer
uniformiteit in de beantwoording dier vragen te verkrijgen.
De grootste moeilijkheid is echter nog gelegen in het verkrijgen van een
juiste opgave van het aantal bunders in gebruik voor bouwland, weiland enz.
Hiervoor zullen een aantal gemeenten zich nog meer moeite moeten getroosten, wellicht dat dan op de duur ,,de Statistiek de opgaven kan ontberen, welke

Uwe Excellentie tevergeefs getracht heeft, bij het kadaster te verkrijgen".
Tot en met „Het verslag over 1868" is er weinig verandering in de vorm

(1er verslagen. Het volgende jaar verschijnt het verslag in twee delen, waarbij

iet tweede deel „Voorlopig uitgegeven eindcijfers" liet cijfermateriaal in taL ... ..«. .IA I Ü'flllllfl

de bevolking ten plattelande geregeld, zoude, naar zij zich voorlopig voorstelt,
omstreeks 140 moeten bedragen voor het geheele Rijk".
Als overkoepelende instelling denkt men zich 3 commissarissen, welke
regionale verslagen zullen opmaken, waaruit dan een vierde een algemeen verslag samenstelt. De Sub-commissie geeft verder in overweging om geen jaarlijkse opgaven te verzamelen van de uitgestrektheid der gronden, de wijze van
beteling en de sterkte van de veestapel. Zij wil deze gegevens slechts eens per
5 of 10 jaar doen op nemen en wel op dezelfde manier als waarop de Volkstelling wordt gehouden.
Na ampele bespreking besluit de Rijkscommissie overeenkomstig het aan
haar uitgebrachte rapport aan de Minister van Binnenlandse Zaken te adviseren.
11.

D E LANDIiOUWSTATISTlKK IX HET VERSLAG VAN DE LANDBOUW.

Hoe stond het intussen, tijdens en na al deze besprekingen, met de realisering der Statistiek in het Verslag van de landbouw? Zij neemt in de jaren tot
i860 een steeds grotere plaats in, hoewel nog altijd de betrouwbaarheid een
twijfelachtig punt bleef en er nog geen leidend beginsel aan ten grondslag ligt.
Toch wordt er in deze jaren door het werk van Dr W t t e w a a l op landbouw-statistisch gebied belangrijke winst geboekt. Zo zijn er b.v. in i860 een
aantal 10-jaarlijkse gemiddelden berekend, ontleend aan de „Verslagen van
den toestand der provinciën", waarin een hoofdstuk over de landbouw voorkomt, dat voor de samenstellers als voornaamste bron voor hun werk dient.
Na de dood van Dr W t t e w a a l in 1861 wordt Dr W. C. H. S t a r i11 g
de nieuwe samensteller.
12. H E T WERK VAN D R W. C. H. STARING.

In zijn eerste verslag maakt S t a r i n g gebruik van 10 jaarlijkse gemiddelden om daarmee de toestand van het moment te vergelijken, terwijl hij
tevens er op wijst, dat het inzenden van de provinciale gegevens, veelal niet
naar gemeenten gespecificeerd, geen mogelijkheden laat om regionale overzichten te maken anders dan naar Provincies. Een feit, dat hij zeer betreurt,
gezien de grote verschillen in de landbouw binnen de Provincies. Hij staat
dan ook, tot verkrijging van een beter inzicht in de landbouw, voor het cijfermateriaal in de toekomst te groeperen naar de „landbouwstelsels" zoals deze
door hem zijn beschreven. Ook de provinciale samenstellers zijn zich bewust
dat aan het bronnen-materiaal vele tekortkomingen kleven. Zij zelven zijn echter niet deskundig genoeg en het werk is ook te tijdrovend om ter plaatse verbetering aan. te brengen of de gevraagde gegevens te verzamelen.
Bij S t a r i n g komt de wens naar voren een meer doelbewuste statistische
grondslag aan de landbouwstatistiek te geven. Om aan deze wens meer kracht
bij te zetten richt hij zich bij de inleiding' van het verslag over 1864 tot de
Minister van Binnenlandse Zaken waarbij hij verklaart dat de provinciale verslagen de hoofdbron voor de Verslagen zijn, óók wat het zo onmisbare cijfermateriaal betreft.
De statistieke juistheid valt of staat met de juistheid der provinciale cijfers
doch hieraan ontbreekt nog wel het een en ander, getuige de volgende opmerking:
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„Dat de gehele statistiek op gemiddelde getallen berust en hoe die gemiddelden
gevonden moeten worden, is niet aan allen duidelijk, gelijk telkens blijkt uit de mededeling van prijzen en opbrengsten, waar men niet de gemiddelde, maar de minste
en de mees'e vermeld ziet,, opgaven alzoo die geene de minste waarde hebben".
S t a r i n g ' stelt daarom voor, door het verstrekken van een leidraad
aan de Provincies en Gemeenten meer eenheid in overzicht en cijfers te verkrijgen. Hierin ware vooral aan te geven welke cijfers verzameld moeten
worden. Daar het provinciale bestuur in zijn berichtgeving van de gemeentebesturen afhankelijk is, beveelt S t a r i n g de Minister aan om ook deze een
leidraad voor het desbetreffende hoofdstuk van het gemeenteverslag te doen
verstrekken. Van deze maatregelen verwacht hij veel succes.
Ook het Landhuishoudkundig congres heeft zich niet bij de gang van zaken
neergelegd, in 1862 schrijft dit een prijsvraag uit met als onderwerp het samenstellen van „de eenvoudigste en volledigste handleiding tot het opmaken van
een landbouwstatistiek".
Het resultaat is twee ingezonden antwoorden, doch zij blijken niet aan de
gestelde eisen te voldoen en zo loopt ook deze poging weer op niets uit. S t a r i n g had gelukkig meer succes daar de Minister op de door hem gedane
suggesties is ingegaan, zodat hij hoopvol de toekomst tegemoet ziet en in 1865
o.m. schrijft, dat de gegevens beter worden: „hoewel nu terstond in één jaar,
nog wel niet die, voor het trekken van statistieke uitkomsten, onmisbare uitkomsten, onmisbare nauwkeurigheid en volledigheid verkregen zal worden, die
later te bereiken is".
Enige gemeentebesturen hebben blijkbaar geklaagd dat zij niet in staat zijn
nauwkeurige cijfers te leveren, doch deze klachten worden op de volgende
wijze ontzenuwd.
„Strikt nauwkeurige cijfers zijn niet te verkrijgen waar meestal schattingen en
ramingen tot grondslag moeten strekken; maar de statistiek, de leer der gemiddelden, eischt ook bij lange na niet die strikte nauwkeurigheid, om evenwel tot volkomen juiste conclusion te kunnen geraken. Wanneer die grondregel der statistiek
meer algemeen erkend zal zijn, moeten ook de thans zoo dikwijls gehoorde klagten
ophouden over het vergen van onnutten en vergeefschen arbeid van de, reeds met
zoveel werk bezwaarde, gemeentebesturen".
Het jaar hierop constateert S t a r i n g een belangrijke verbetering, dank
zij de getroffen maatregelen om door het zenden van de handleiding meer
uniformiteit in de beantwoording' dier vragen te verkrijgen.
De grootste moeilijkheid is echter nog gelegen in het verkrijgen van een
juiste opgave van het aantal bunders in gebruik voor bouwland, weiland enz.
Hiervoor zullen een aantal gemeenten zich nog meer moeite moeten getroosten, wellicht dat dan op de duur ,,de Statistiek de opgaven kan ontberen, welke
Uwe Excellentie tevergeefs getracht heeft, bij het kadaster te verkrijgen".
Tot en met „Het verslag over 1868" is er weinig verandering in de vorm
der verslagen. Het volgende jaar verschijnt het verslag' in twee delen, waarbij
het tweede deel „Voorlopig uitgegeven eindcijfers" het cijfermateriaal in tabellen weergeeft. Uit het beredeneerde verslag', het eerste deel, is het tabellenwerk vrijwel geheel verdwenen.
Er begint nu een wat moderner statistische wind te waaien. Het verslag' over
1870 geeft een inzicht in de afgelopen 10 jaren (1861—70) zo wel voor het
beredeneerde als het statistische deel. S t a r i n g heeft alle bekende „statis-

tieke cijfers" betreffende onze landbouw verzameld en meent „alzoo een goed
deel van de statistiek van dien landbouw te hebben geleverd".
Nogmaals breekt hij een lans om tot beter overeenstemming te geraken
tussen de cijfers van het kadaster en de door de gemeenten ingezonden opgaven, waardoor de landbouwstatistiek dan weer aan waarde zal winnen. S t a r i n g wijst er met gerechtvaardigde trots op dat de Nederlandse statistiek
dank zij haar gedetailleerde berichtgeving op hoger plan staat dan welke
buitenlandse landbouwstatistiek ook. Helaas komt dan de man, die onze landbouwstatistek in een luttele 15 jaren zo'n eind verder heeft gebracht, te vallen.
Op zijn ziekbed verzorgt hij nog het tabellarische deel van het Verslag over
1874, doch aan het beredeneerde deel komt hij niet meer toe.
13. D E VERSLAGEN VAN JONGKINDT CONINCK.

Zijn opvolger wordt J o n g k i n d t C o n i n c k , Directeur v. d. Rijkslandbouwschool te Wageningen, die blijkens het eerste door hem gepubliceerde
verslag nog vele aanmerkingen heeft op het door de Gemeentebesturen geleverde grondmateriaal voor de statistiek. Veelvuldig wordt door de samensteller de klacht geuit dat het verkrijgen van een juist inzicht in de oppervlakte
der verschillende vormen van grondgebruik zo bezwaarlijk is. Om hieraan tegemoet te komen wordt in 1875 als deel van het verslag van de Landbouw een
boekje uitgegeven „Grootte der gronden tijdens de invoering van het kadaster" 1 ) . Voor Gelderland en Friesland zijn de jaren van opneming 1817—1828
resp. 1820—1830, terwijl de cijfers voor Limburg van het jaar 1847 z Ü n Het boekje geeft een overzicht van de verschillende vormen 'van grondgebruik per gemeente, waarbij deze naar de door S t a r i n g ontworpen „Lanclbouwstelsels" zijn ingedeeld.
In 1877 schrijft hij dat de controle op de ingezonden vragenlijsten nog
steeds zeer veel tijd vergt door de onvolledigheid der antwoorden en de onnauwkeurigheid der verstrekte cijfers. Toch spreekt hij als zijn mening uit
dat een goede landbouwstatistiek zeker tot de mogelijkheden behoort, mits de
Burgemeesters maar niet aan deze mogelijkheid twijfelen en enige waarde
hechten aan de cijfers die zij zelf verstrekken, doch tevens zal het noodzakelijk zijn dat de landbouwers wat meer belangstelling tonen in een werk, dat
over hun belangen handelt.
Hij neemt dan ook gaarne de gedachte van het Landhuishoudkundig congres te Breda in 1876 over, waarin de suggestie wordt gedaan of „in een
landelijke gemeente niet twee of drie personen gevonden kunnen worden die
het hoofd der gemeente bijstaan in het verkrijgen van de juiste gegevens".
Hier komt voor het eerst de gedachte naar voren de Burgemeester door
anderen dan ambtenaren te doen assisteren bij het werk t.b.v. het verslag over
de landbouw en de landbouwstatistiek. Een werkwijze dus zoals wij die thans
kennen met de gemeentelijke Commissies van Bijstand inzake de landbouwstatistiek.
Uit de volgende verslagen blijkt dat ook de nieuwe redacteur zich inspant
om de statistische opgaven steeds nauwkeuriger te doen worden. Het aantal
statistische overzichten wordt meer en meer uitgebreid. De Minister van
*) Omstreeks 1833.

Waterstaat, Handel en Nijverheid, tot wiens ambtsgebied de Landbouw sedert
1878 behoort, meent dan aanmerkingen te moeten maken op de steeds toenemende omvang van het Verslag. De redacteur wil hieraan tegemoet komen
door o.a. bepaalde tabellen slechts éénmaal per 5 jaar op te nemen. Hij acht
dit verantwoord daar de hierin opgenomen gegevens toch weinig verandering
per jaar ondergaan. Intussen blijkt in verschillende gemeenten de suggestie
gedaan te Breda opgevolgd te zijn en de redacteur constateert met genoegen
dat de waarde van zijn verslag alsmede de daarin verwerkte gegevens belangrijk gewonnen heeft, hoewel de laatste vanzelfsprekend niet volmaakt zijn.
Het vraagstuk van de landbouwstatistiek, zo nauw verbonden met het
verslag van de Landbouw trekt in 1879 weer de aandacht van het Landhuishoudkundig congres. Deze bemoeiingen resulteren in een adres aan de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Hierin wordt er nogmaals op gewezen dat de gemeente-ambtenaren niet voldoende landbouwkundige kennis
bezitten om de vele en vaak ingewikkelde vragen te beantwoorden. Het voorstel wordt dan gedaan om de vragenlijsten in den vervolge te doen invullen
door commissiën van deskundigen, zo enigszins mogelijk gekozen uit bestuursleden van afdelingen van landbouwmaatschappijen.
Als tweedie punt wil men dan de vragenlijsten beperken daar de vele gestelde
vragen aanleiding geven tot niet of onvolledige beantwoording.
De redacteur van het verslag is steeds op verbetering uit en zo wordt in
1880 het statistische materiaal verduidelijkt met enige staafdiagrammen o.a.
over de bestemming van de bodem en de veestapel.
Tevens heeft er een verandering in de werkwijze plaats gevonden.
Aan de bewerking van het verslag zijn nu landbouwdeskundigen gezet, die
de gemeente-verslagen rechtstreeks, met voorbijgaan dus van de provinciale
bureaux, bewerken terwijl aan de redacteur een vaste hulpkracht wordt toegevoegd.
Het valt te begrijpen dat deze maatregelen aan de landbouwkundige waarde
van het verslag ten goede komen en zij ook hun weerspiegeling in de statistische cijferreeksen vinden. Nogmaals wordt een lans gebroken in alle gemeenten Commissies van Bijstand te installeren, mede om de statistische kant
van de verslagen op grondmateriaal te doen berusten, dat door meer deskundigen op het gebied van de landbouw wordt verzameld, dan het geval was.
De indertijd door S t a r i n g opgemaakte vragenlijst (model-verslag) is herzien om de gemeentebesturen hun berichtgeving te vergemakkelijken.
De landbouwverslagen werden omstreeks het einde der 19e eeuw steeds
groter van omvang, met het gevolg dat zij met grote vertraging verschenen.
Practisch ieder voorwoord begint dan ook met een soort verontschuldiging
van de redacteur over de late verschijning.
Het „voorwoord" van het Verslag over 1881 laat ook voor onze tijd bekende
klanken horen. Europa leidt onder een crisis en ook in de landbouw heerst
malaise. J on g k in d t C o n in ck wijst op het belang van de Landbouwstatistiek om tijdig de bakens te verzetten. Immers de statistiek kan voor gevolgtrekkingen over het geldende landbouwbestel belangrijke vingerwijzingen
geven, maar verzucht hij : „Het landbouw-verslag (waarin de statistiek) wordt
door den landbouwer evenmin gelezen als zoovele andere boeken die over zijn
belang handelen".
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Inderdaad een bestudering van de verslagen uit die tijd doet ons zien dat zij
een belangrijke kenbron vormen voor economisch en sociaal inzicht in de
Nederlandse landbouw.
Het statistische deel komt al veel meer overeen met het algemeen statistische
inzicht uit later jaren. Afgeleide cijfers van gemiddelden over bepaalde perioden en voor het gehele land worden op vele plaatsen in het verslag aangetroffen. Methodische boekhouding van voor massale waarneming in aanmerking
komende landbouwkundige verschijnselen wordt meer en meer de richtlijn,
doch nog steeds laat de nauwkeurigheid der cijfers te wensen over.
Het Landhuishoudkundig Congres zendt dan ook in 1883 een soortgelijk
request aan de Regering als in 1879, in een hernieuwd pogen de berichtgeving te verbeteren.
In verband met het in 1886 ingestelde onderzoek naar de toestand van de
landbouw, welk onderzoek tot een vierdelig en zeer goed verslag in 1890
leidde, bestaan over de jaren 1887—1891 de verslagen alleen uit tabellen, wat
niet wil zeggen dat alle gegevens statistisch zijn. Zo bijv. de tabel van de
publieke verkopingen, waarin niet anders dan een opsomming wordt gegeven
van alle plaats gehad hebbende verkopingen, zonder dat de gegevens naar bepaalde gezichtshoeken gerangschikt of gegroepeerd zijn. Hier ontbreekt de
„methodische boekhouding" dus weer te enen male. Het hierboven genoemde
onderzoek van ]886 geeft van een aantal „typegemeenten" een zeer gedetailleerde landbouwkundige beschrijving waarin ook de statistiek haar deel krijgt.
14. H E T GRONDGEBRUIK 1890.

In 1890 vinden wij op een geheel ander terrein een uit landbouw-statistisch
oogpunt zeer belangrijke publicatie. Aan het kadaster werd in 1879 °P grond
van cie Wet van 25 April van dat jaar opgedragen, de belastbare opbrengst
der onbebouwde eigendommen te herzien. Na enig voorbereidend werk werd
in 1882 met de herschatting dezer eigendommen een aanvang gemaakt, welk
werk in 1889 gereed kwam, terwijl de resultaten in 1890 als „Verslag van de
hoofdcommissie" werd gepubliceerd. In deze publicatie zijn gemeentegewijs
de verschillende vormen van grondgebruik, voor zoverre onbebouwd, naar
een uitgebreide schattingsschaal voor de opbrengst, vastgelegd. Dit verslag
vormt weer een nieuw steunpunt voor onze kennis van de landbouw uit die
tijd en is een goede aanvulling op hef boekje „Grootte der gronden" van 1875.
15. D E VERSLAGEN VAN HET NEDERLANDSCH LANDBOUWCOMITE.

In 1893 gaat het samenstellen van het verslag over in andere handen, daar
de toenmalige Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid de bewerking
van het verslag en dus ook de statistiek opdraagt aan het Nederlandsche Landbouw Comité. Daar de voornaamste hulp 'van de vroegere redacteuren — de
Directeuren der Rijkslandbouwschool te Wageningen — echter met het werk
mee overgaat naar de nieuwe, het verslag samenstellende, instelling, vindt er
voorlopig weinig verandering plaats.
Na 1894 komt Landbouw weer onder de Minister van Binnenlandse Zaken,
doch het genoemde Comité blijft met de redactie belast. Zij vat haar taak ruim
op, zo verschijnt een gecombineerd verslag over de jaren 1896 en 1897 in het
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jaar 1899 in 3 dikke delen met als bijlage een overzicht van ,,Arbeidsloon«!
bij landbouw, veehouderij en tuinbouw".
Daar de periode van 1893 tot 1900 de afsluiting zal worden van de tijd
dat de Verslagen van de Landbouw door een niet Departementale instellingworden samengesteld, loont het die moeite het laatste verslag van het Nederlandsche Landbouw Comité op de keper te beschouwen, voor zoverre het
landbouw-statistische gegevens
betreft.
ö^-ö^
16. H E T LAATSTE VERSLAG VAX HET NEDERLANDSCH LANDBOUW COMITÉ (1900).
Het verslag over de landbouw van 1900 verscheen 3 jaar na dato en omvatte zoals gebruikelijk weer drie omvangrijke delen.
Statistisch worden overzichten gegeven van pachters en eigen boeren, naar
provincie en landbouwstelsel ingedeeld naar oppervlakte grond bij hen in gebruik en ook naar bezit van melk- en trekvee.
Afgeleide cijfers over toe- of afneming zijn samengesteld. Statistische overzichten volgen van het toen niet onbelangrijke verschijnsel der landverhuizing.
Het deel handelend over de algemene toestand is doorspekt met een aantal
tabellen o.a. over gemiddelde uitkomsten van de oogst in Nederland, van
diverse gewassen. Verder treffen wij in het verslag tabellen aan over de uitgestrektheid der gronden. Per gewas volgen in de bespreking van de toestand
tabellen vermeldende kwaliteit, oppervlakte en opbrengst. Ook met betrekking
tot het vee is een aantal statistieken opgenomen. De volgende delen bevatten
eveneens statistieken, hoewel in veel geringer mate, daar vele tabellen handelen
over rechtshandelingen en verenigingswezen en veelal nominatieve opgaven
worden verstrekt, zodat zij feitelijk grondmateriaal voor het samenstellen van
statistieken bevatten. Het derde deel, handelend over tuinbouw in de ruimste
zin van het woord, ontginningen, werktuigen enzovoorts, levert ook meer
grondmateriaal tot een statistiek, dan statistieken in de moderne zin van het
woord. Duidelijk wordt bij het doorzien van deze verslagen wel dat zij een
schat van materiaal in zich bergen voor studie van de Nederlandse Landbouwgeschiedenis.
Met de eeuw-wisseling treedt ook een verandering in de landbouwstatistiek
op. De bewerking wordt opgedragen aan de Afdeling Landbouw van het diesbetreffende Departement, waardoor de gehele landbouwstatistiek in ambtelijke
handen komt. Over de gang van zaken sindsdien worden wij ingelicht door
het deel „Geschiedenis der Nederlandse Statistiek" van Dr Ph. J. I d e n b u r g
in ,,De Nederlandse Volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen" en een
artikel van de hand van Ir Chr. P. G. J. S m i t in het Statistieknummer van
E.S.B, van 5 Januari 1949 No. J652.
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ENIGE MEDEDELINGEN OVER DE NEGOTIATIE
„LAND IS ZEKER BEZIT"x)
Dr J. M. G. VAN DER POEL.
1.

H E T ONTSTAAN VAN DE DROOGMAKERIJEN IN DE GEMEENTE BLEISWIJK EN
HILLEGERSBERG.

Omstreeks het midden van de 18e eeuw bestond het tegenwoordige landbouwgebied Midden-Zuidholland uit talrijke plassen met daartussen enige
smalle strookjes cultuurgrond, waarop een behoorlijke uitoefening van het landbouwbedrijf niet wel mogelijk was. Deze plassen waren ontstaan, doordat men
eeuwen lang op de meest roekeloze wijze in deze streken turf had gegraven.
Overheidsvoorschriften, welke ten doel hadden het kwaad te voorkomen of te
beperken, kwamen veelal te laat of werden ontdoken ; soms werd ontduiking
zelfs oogluikend toegelaten. Zo werd het landverües steeds groter. DIEPEVEEN
vermeldt in zijn onlangs verschenen dissertatie 2 ), dat reeds in 1470 in de omgeving van Berkel de percelen zó smal waren geworden, dat men er de ploeg
niet meer op wenden kon.
De smalle perceeltjes, die overbleven, spoelden een voor een weg, niet bestand als zij waren tegen de werking van water en wind. Men trachtte dit
nog wel te verhinderen door de overgebleven grond met els te beplanten of
door ophoging met bagger, klei of mest. Maar de beplanting verhaastte in vele
gevallen het landverlies ; want bij een flinke storm woeien de bomen om en
sleurden een stuk land mee in het water, waardoor de eilandjes verder afbrokkelden en tenslotte geheel verdwenen.
In de 18e eeuw begon men hier en daar met het droogmaken van de plassen,
voornamelijk omdat zij zich zó uitbreidden, dat zij een bedreiging vormden
voor de steden en de overgebleven cultuurgrond.
De droogmaking van de plassen in de gemeenten Bleiswijk en Hillegersberg,
welke ± 4000 morgen besloegen, werd in 1772 door het Hoogheemraadschap
Schieland en een Commissie uit Gecommitteerde Raden van Holland en WestFriesland aangevangen voor rekening van de provincie. Zeven jaren later, in
1779, waren de werkzaamheden voltooid en in Augustus van datzelfde jaar
ging men tot verkoop van de grond over. De vraag naar de nieuw gewonnen
grond was niet groot en de provincie moest de onverkochte landerijen voor
eigen rekening in exploitatie brengen. Dit ging echter met zóveel schade gepaard, dat één van de commissarissen van de droogmakerij, het lid van het
College van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland, Mr A. P. TWENT,
aan zijn mede-commissarissen voorstelde de landerijen in erfpacht uit te geven.
Dit plan werd niet goedgekeurd en in 1781 werden de landerijen ten tweede
male geveild. Ook deze verkoping had geen succes. In totaal werd slechts de
!) Deze mededelingen zijn ontleend aan stukken uit de collectie „Land is zeker bezit",
welke zich op liet Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage bevindt. De heer II. BONDER,
hoofd-archivist bij dit archief, die mij op de collectie attent maakte, betuig ik bij deze mijn
oprechte dank.
2
) W. J. DIEPEVEEN, De vervening in Delfland en Schieland tot het einde der zestiende
eeuw, diss. A'dam, Leiden 1950. De gegevens over de gevolgen van de vervening zijn eveneens aan dit werk ontleend.
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helft tot een redelijke prijs verkocht. Voor d e rest w e r d niets of zeer weinig
geboden.
2.

D E OPRICHTING VAN DE NEGOTIATIE „LAND IS ZEKER BEZIT".

T W E N T bleef echter niet bij d e p a k k e n neerzitten en zon o p middelen om

verdere schade voor d e provincie te voorkomen. Z o k w a m hij op d e gedachte
een zgn. negotiatie op t e richten, die d e overgebleven grond zou opkopen en
verpachten. D a t T W E N T daarbij louter uit vaderlandsliefde of altruïsme tot zijn

plan kwam, geloof ik niet. W a n n e e r hij geen mogelijkheid tot persoonlijk voordeel in d e onderneming gezien h a d , zou hij d e gedachte d a a r a a n ongetwijfeld
h e b b e n laten varen. TWENT, die bovendien zelf ook wel voelde „dat h e t . .voor
de des niet kundige wereld een singulier vertoon z o u d e maeken d a t eendeicommissarissen als aan zig zelve verkogt", ontvouwde zijn plannen a a n ADRIANUS

DE BAS.Deze was m e t h e m v a n oordeel, d a t d e provincie m e t dit plan gebaat
was, m a a r d a t tevens vastgesteld kon w o r d e n „dat d e geïnteresseerdens opeen
honnêtte wijze ook h u n profijt daer bij kosten vinden" ! D E BASb o o d terstond
aan om d e landerijen voor d e op te richten negotiatie a a n te kopen, op voorw a a r d e , d a t T W E N T directeur v a n d e negotiatie zou worden. T W E N T weigerde

aanvankelijk m e t een beroep op zijn incompatibiliteit, m a a r tenslotte liet hij
zich toch overhalen o p conditie d a t een ander in zijn plaats n a a r buiten zou
optreden.
O p 4 F e b r u a r i 1782w e r d M r A. P. T W E N T door zijn mede-oprichters — meest

vrienden en verwanten —conform h e t p l a n b e n o e m d tot Administrateur en
D i r e c t e u r van d e negotiatie, m e t dien v e r s t a n d e , d a t Mr JACOB VAN VREDENBURCH,
een z w a g e r v a n T W E N T , d e post zou w a a r n e m e n als T W E N T a m b t e n zou b e -

kleden, welke niet verenigbaar waren met d e functie van Administrateur en
Directeur !
O p welke d a t u m tot oprichting v a n d e negotiatie besloten w e r d , is niet m e t
zekerheid v a s t . t e stellen. H a a r n a a m „ L a n d is zeekere bezitting" w a s in deze
woelige en onzekere tijden een psychologische vondst.
3.

W A TIS EEN NEGOTIATIE ?

Oorspronkelijk noemde men geldleningen op grote schaal dikwijls negotiatiën. Zo dragen
in de 17e eeuw reeds vele overheidsleningen die naam. Omstreeks het midden van de
18e eeuw werden echter verschillende negotiaties uitgeschreven — vooral ten behoeve van
de Surinaamse plantages —die men niet zonder meer als geldleningen, maar eerder als verenigingen van obligatiehouders moet qualificeren 3 ). De negotiatie „Land is zeker bezit",
waarvoor ongetwijfeld deze plantage-negotiaties ten voorbeeld hebben gestrekt, is weer een
verdere ontwikkelingsphase, die wel zeer ver van het oorspronkelijk begrip geldlening kwam
af te staan.
Over de vraag welke rechtsvorm de negotiatie nu eigenlijk had en welke bepalingen uit
het B.W. of het Wetboek van Koophandel er derhalve op van toepassing waren, zijn gedurende het gehele bestaan van de negotiatie telkenmale moeilijkheden ontstaan. Een vraag,
die men nooit geheel heeft kunnen oplossen, omdat deze negotiatie een ondernemingsvorm
was, welke enig in zijn soort is geweest *). Voor ons doel zou ik de negotiatie „Land is
zeker bezit" eenvoudigheidshalvc een soort voorloper van de moderne naamloze vennootschap willen noemen.
3

) Deze beschouwingen zijn ontleend aan E. J. J. VANDER HEIJDEN, De ontwikkeling
van de naamlooze vennootschap in Nederland vóór de codificatie", diss. Utrecht, 1908. Deze
bespreekt ook vrij uitvoerig „Land is zeker bezit".
4
) De Hoge Raad meende met een burgerlijke maatschap te doen te hebben. Zie Arrest
van 22 Dec. 1876.
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4.

H E T DOEL VAN DE NEGOTIATIE.

Doel van de oprichters was een kapitaal bijeen te brengen van ƒ 500.000.—
bij toonder-aandelen van ƒ 1000.—, om daarvoor te kopen landerijen gelegen
onder de gemeenten Bleiswijk en Hillegersberg. Deze landerijen zouden ten
voordele van de negotiatie onder toezicht van een Administrateur en Directeur
worden verpacht en indien zulks onmogelijk bleek, in eigen beheer worden
geëxploiteerd. Terstond na de aankoop van de grond moest op de gemeentesecretarieën van de gemeenten waaronder zij waren gelegen, worden aangetekend, dat de gronden „nimmer konden worden verkogt, veralieneerd, belast
of bezwaard, tenzij bij de finaale dissolutie van de Negotiatie."
Wanneer in het jaar 1790 niet alle 500 aandelen zouden zijn verkocht, zou
de verdere mogelijkheid tot aankoop van aandelen worden gesloten. In dat jaar
waren in het geheel 376 aandelen geplaatst. De aandeelhouders waren over
het algemeen zeer vermogend : verschillende personen kochten 30 of meer aandelen aan. Deze aandelen waren overdraagbaar en de houders hadden een
evenredig aandeel in de goederen.
Aan de aandeelhouders zou telken jare, te beginnen met 1 Juni 1783, 3/2%
van het door hen gefourneerde kapitaal worden uitbetaald. Van hetgeen jaarlijks zou overblijven boven de S'A% zou men zg. coupons de faveur maken ter
waarde van ƒ 20.— en daarboven zou dan nog een reserve-kas worden aangelegd tot een bedrag van 3J2 % van de gefourneerde geldsommen. Van iedere
coupon de faveur, zo staat er goedig in de conditiën der negotiatie, zou 5 stuiver
worden ingehouden om uit te delen aan de armen der heerlijkheden, waaronder
de landerijen waren gelegen.
5.

D E POSITIE VAN DE ADMINISTRATEUR EN DIRECTEUR.

De Administrateur en Directeur voert de alleenheerschappij. In later jaren
is zijn macht enigszins beknot, maar ook toen kwam het er meestal op neer,
dat zijn wil wet was. Zeer merkwaardig is de bepaling dat hij — en hij alléén —
een opvolger kan benoemen. Een salaris genoot hij niet, maar voor zijn werkzaamheden bij het oprichten van de negotiatie, kreeg hij volgens de condities
2% van de genegotieerde en door hem ontvangen kapitalen. Voor administratieen reiskosten, vacatiegelden, betaling van de lonen van de opzichters en huurgaarders enz. genoot hij jaarlijks „2 stuivers per gulden rantzoen der eensgeld
bedongen huurpenningen en van de onzuivere ontvang der te velde staande
of anders verkogt wordende producten 2 stuivers per rantzoen". Voor elke
ƒ 100.000.—, die er aan aandelen zou worden geplaatst, moest hij vijf aandelen
kopen, waarop moest worden aangetekend, dat zij zouden dienen als onderpand voor een juist beheer. Zijn kantoor moest in Den Haag worden gevestigd.
Wijzigingen in de conditiën konden slechts op voordracht van de Administrateur en Directeur worden aangebracht. De meerderheid van stemmen van
de aandeelhouders (voor ieder aandeel één stem) besliste dan of de wijzigingen
al dan niet doorgang vonden.
Geschillen over het beheer tussen de directeur en de aandeelhouders moesten
met uitsluiting van de gewone rechter door de Commissarissen van het College
van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland
worden berecht.
De negotiatie zou voor altijd blijven bestaan, tenzij de Administrateur en
Directeur om billijke redenen van oordeel was, dat men beter tot opheffing
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kon overgaan. Ook hierover besliste dan de meerderheid der stemmen van de
aandeelhouders. Het initiatief daartoe mochten zij echter niet nemen.
Ik ben met opzet wat uitvoerig geweest in de bespreking der statuten, omdat zij zulk een merkwaardig licht werpen op de negotiatie en haar leiding.
Zij doet enigszins denken aan de Wilhelminapolder in Zeeland r>). Zij verschilt daarmee
echter, afgezien van de rechtsvorm, op een belangrijk punt. Men exploiteerde de Wilhelminapolder in eigen beheer door middel van zetboeren, waarop een landbouwkundige als directeur het toezicht hield. Voor het peil van de landbouw in de Wilhelminapolder is dit steeds
van heilzame invloed geweest, vooral ook omdat de directeur steeds in de polder gewoond
heeft.
De functie van Administrateur en Directeur van „Land is zeker bezit" was niet meer
dan die van boekhouder. De grond werd verpacht en daarmee was de zaak uit. Een stimulans tot verbetering van de Bedrijfs- of arbeidsmethoden heeft de Administrateur en Directeur
nooit gegeven en had hij dit gewild, hij zou het niet gekund hebben, omdat de Directeuren
van het begin af landbouwkundig ongeschoold waren. Daardoor is „Land is zeker bezit"
voor het landbouwbedrijf in haar omgeving nooit een voorbeeld geworden.
Deze onderneming was niet meer dan een veilig beleggingsobject en men had ook niet
de pretentie dat zij meer was. De zo langzamerhand spreekwoordelijk geworden ijver van de
achttiende eeuwse „heren" om de landbouw te verbeteren, kwam in haar nimmer tot uitdrukking.
6.

D E O N T W I K K E L I N G VAN D E N E G O T I A T I E .

Hoe heeft de negotiatie nu gereild en gezeild ?
De aankoop van alle onverkocht gebleven landen, dijken, kaden enz. geschiedde zonder moeilijkheden. Voor de landerijen gaf men „die Sommaas, waar
voor dezelve bij de publicque veylingen zijn opgehouden, doch als doen niet
hebben kunnen worden verkogt,.doch zonder rantcoengeld" en voor de dijken
en kaden ƒ 240.— per morgen, zijnde de hoogste prijs, die de reeds verkochte
dijken hadden opgebracht, eveneens zonder rantsoengeld.
De verpachting van de grond verliep vrij vlot. Zij geschiedde meestal voor
een periode van 7 jaar. Toen alle landerijen eenmaal verhuurd waren, gingen
de nieuwe pachtcontracten voor het weiland steeds in op 1 November, die
voor het bouwland na het binnenhalen van de oogst („met het ontblooten van
de schoof"). De pacht moest voor de helft voor 1 Augustus en de rest met
Kerstmis worden betaald.
De grond bleef gedurende het bestaan van de negotiatie voor een groot deel
in pacht bij dezelfde families, daar over het algemeen de zoons werd toegestaan de pacht van hun vaders over te nemen.
a. Het Vachtcontract.
De pachtcontracten bevatten o.a. de volgende bepalingen : de pachters of
„bruikers", zoals men ze aanvankelijk noemde, moesten het land vrijhouden
van onkruid en zorgen voor een behoorlijke bemesting. De gewonnen mest
mocht niet vervoerd worden buiten het gepachte land, dan alleen met toestemming van de verpachter. Vervoer buiten de landerijen van de negotiatie
was echter onder geen voorwaarde toegestaan.
Binnen de eerste 5 jaren moest het land voor een derde deel in gras worden
gelegd. Dit om een behoorlijke mestwinning te garanderen en een uitputting
r

') Voor de Wilhelminapolder zie : P. J. BOUMAN. Uit de geschiedenis der landbouwonderneming De Wilhelminapolder, in : Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch
Genootschap
der Wetenschappen 1944—1945, Middelburg 1946.
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van de grond te voorkomen. Waarschijnlijk was deze norm nog te laag. GEERT
schreef althans een twintigtal jaren later aan de Agent van Nationale Oeconomie, dat kundige boeren in Groningen algemeen van oordeel waren,
dat men niet meer dan één derde van zijn boerderij behoorde te bebouwen.
Hij voegde daar echter aan toe, dat men in Groningen veelal van deze regel
afweek.
Tarwe- en roggestro mocht door de pachters van de negotiatie verkocht
worden ; het stro van de andere gewassen moest echter voor strooiing op het
eigen bedrijf worden gebruikt.
Het bouwland diende jaarlijks voor één zesde deel braak te liggen, terwijl
de braaklanden tenminste 7 maal geploegd moesten worden en niet mochten
worden ingezaaid voor het behoorlijk gemest was. Wat onder een behoorlijke
hoeveelheid mest moet worden verstaan staat echter niet in de contracten aangegeven.
Het was verboden meer dan tweemaal achtereen op eenzelfde perceel wintergewassen te verbouwen en voor de verbouw van vlas was schriftelijke toestemming van de verpachter nodig.
De kalveren moesten allen worden ingeënt tegen de runderpest, opdat uit-,
eindelijk de gehele veestapel immuun zou zijn.
REINDERS C )

b. De opziender.
Met het toezicht op de naleving van deze voorschriften werd een opziender
belast, zijnde „een nugter en bequaam Persoon, kundigheden van de Boerderij
en Landbouw hebbende en kunnende genoegzaam schrijven en een wijnig
sijfferen". ledere week had deze schriftelijk rapport uit te brengen aan de
Administrateur en Directeur. Tegen de zaaitijd moest hij het zaaizaad controleren op zuiverheid, verder op geregelde tijden de stand der gewassen opnemen en aan de gaarder der pacht (als zodanig werd meestal een notaris uit
de omgeving benoemd) meedelen wanneer de pachters gedorst of hun producten
afgeleverd hadden.
Voor dit alles kreeg hij een beloning van ƒ 300.— 's jaars indien hij zelf
pachter der negotiatie was. Had hij echter geen andere bijverdienste, dan kreeg
hij ƒ 100.— meer. Als emolument ontving hij wat kantoorbehoeften, nodig voor
de uitoefening van zijn functie : een halve riem papier, 2 bos pennen en een
half pond lak.
c. De kwaliteit van de grond.
Het totale grondbezit van de negotiatie bedroeg in het jaar van oprichting
ongeveer 1300 ha aan land en ongeveer 80 ha aan dijken en kaden. De gemiddelde koopprijs bedroeg rfc ƒ 250.— per ha. De landerijen in de nabijgelegen polders, die evenals die van de negotiatie voornamelijk uit klei bestonden, waren ongeveer het dubbele waard. Een groot nadeel van de droogmakerij van Bleiswijk en Hillegersberg was namelijk, dat de gronden uiterst
laag waren. Slechts enige dagen sneeuw of regen waren voldoende om het
wintergraan te vernietigen. Tot in den treure leest men in de notulen, dat de
wintergewassen verloren gingen door de hoge waterstand. In 1853 bijvoorbeeld
werd het land pas in de tweede week van Mei van het water bevrijd. Alleen
6

) Collectie-GoLDBERG, nr 34. Antwoord op vraag 157 van de landbouwenquête van 1800.
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na zeer droge winters behoefde men in h e t voorjaar niet opnieuw in te zaaien.
In 1894stonden d e akkers zelfs in d e oogsttijd blank tengevolge van d e aanh o u d e n d e regen. D e bemaling, aanvankelijk m e t windmolens, was totaal onvoldoende om 's winters een voor d e akkerbouw geschikt peil van d e grondw a t e r s t a n d te verkrijgen. GEVERS DEYNOOT 7 ) schreef d a n ook in 1850, d a t d e

boeren er beter a a n zouden doen zich meer op d e veeteelt toe t e leggen. Eerst
omstreeks 1913,toen een electrisch gemaal h e t stoomgemaal verving, kreeg
m e n h e t water meer in d e hand.
e. De opstallen en

beplantingen.

D e opstallen, die d e oprichters van d e negotiatie in d e droogmakerij lieten
bouwen, waren overwegend v a n h o u t om d e stichtingskosten zoveel mogelijk
te drukken. In d e laatste jaren van d e 19e eeuw w e r d e n d e onderhoudskosten
echter zo hoog, d a t m e n besloot d e houten gebouwen geleidelijk t e vervangen
door stenen. D i t proces moest in d e eerste jaren v a n d e twintigste e e u w versneld worden, o m d a t vele schuren dreigden in te storten. D e gewone middelen
en d e reservekas v a n d e negotiatie w a r e n echter niet in staat deze verhoogde
uitgaven te dekken, zodat m e n een lening v a n ƒ 200.000.— moest afsluiten om
daaruit d e vernieuwingen te financieren. In h e t najaar v a n 1912 k w a m e n d e'
laatste gebouwen gereed en op d e vraag v a n d e aandeelhoudersvergadering of
d e gebouwen wel aan d e eisen van een behoorlijke bedrijfsuitoefening voldeden, bracht d e landbouwleraar in Zuidholland tot grote voldoening van d e
aandeelhouders een gunstig rapport uit.
Ook a a nd e beplanting v a n d e erven b e s t e e d d e d e negotiatie enige aandacht.
In een brief van d e opzichter, in h e t voorjaar van 1782 geschreven, komt d e
enigszins raadselachtige mededeling voor, d a t hij in opdracht van d e Administrateur en Directeur aan een van d e pachters heeft gezegd ,,dathij d e Pooten
in h e tW a t e r moest L e g g e n . . . . "Uitnader onderzoek bleek, d a thiermee wilgenstekken w e r d e n bedoeld. Verder worden nog iep, els, es en populier genoemd.
f. Het bouivplan.
Zoals hierboven uit de mededeling van GEVERS DEYNOOT reeds bleek, wasd e
akkerbouw o p h e t land van d e negotiatie d e hoofdzaak.
H e t aantal gewassen, d a t in d e droogmakerij w e r d geteeld, heeft sinds d e
eerste ontginningsjaren weinig uitbreiding ondergaan. Haver, rogge, gerst,
tarwe, vlas en koolzaad (meestal „zaad" genoemd) waren d e voornaamste producten. Verder n a m e n ook aardappelen, p a a r d e n - en duivenbonen van d e aanvang af een belangrijke plaats in h e t b o u w p l a n in. Suikerbieten doen pas vlak
voor d e eerste wereldoorlog h u n intree. D e directie van d e negotiatie w a s
waarschijnlijk bevreesd, d a t dit gewas te veel van d e grond zou vergen, w a n t
voordien h a d zij ieder verzoek om tot d e verbouw van bieten te mogen overgaan afgewezen. D e eerste vergunning werd in 1912verleend, op voorwaarde
dat d e te betelen oppervlakte niet meer zou beslaan d a n V<< van h e t b o u w land vand e teler. D e pacht w e r d bovendien voor d e gehele boerderij waar m e n
suikerbieten wilde telen m e t ƒ 10.—p e r h a verhoogd.
Over p l a n t e n z i e k t e n w o r d t niet veel gemeld. Alleen trad ook hier
7
) Jhr W. T. GEVEIÏS DEYNOOT, Statistieke opgave en beschrijving van het Hoogheemraadschap van Schieland, in : Nieuwe verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, dl X, Rotterdam 1850.
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in 1845 de aardappelziekte op. In het geheel waren in dat jaar bij de pachtboeren 75 ha met aardappelen beteeld, welke grotendeels als verloren moesten
worden beschouwd. Ondanks de schade kwamen de pachten op de normale
tijd binnen, omdat de boeren over het algemeen een zeer behoorlijke compensatie vonden in de hoge graanprijzen. Slechts enkele kleine boeren, die veel
aardappelen hadden verbouwd om daarmee varkens te mesten, werden door
de ziekte gedupeerd. In 1858 en 1859 heerste er een niet nader genoemde
ziekte in de (paarden-?) bonen, waardoor de opbrengsten van dit gewas beneden de middelmaat bleven.
g. De pachters en de inventarissen.
Het is heel moeilijk om een inzicht te krijgen in de vakbekwaamheid van
de pachters. Ik merkte reeds op, dat de negotiatie opgericht was louter uit
financiële overwegingen 8 ) en dit vindt zijn neerslag in de nagelaten collectie
stukken. Opmerkingen van landbouwkundige aard treft men er zelden in aan,
terwijl daarentegen het financieel beheer tot in de kleinste détails is weergegeven. De aantekenboekjes van de landbouwkundige opzichters, die hierover
meer hadden kunnen onthullen, heeft men bij de inventarisatie van de collectie
helaas op het rijksarchief vernietigd, omdat men meende dat zich daar toch
nooit iemand voor interesseren zou.
Toch kan men met veel geduld uit enkele verspreide mededelingen nog wel
enige gevolgtrekkingen maken. In de eerste plaats zijn er volledige bedrijfsinventarissen bewaard gebleven van boeren, die hun pacht niet konden opbrengen en wier boedel publiek verkocht werd. In de inventarissen van omstreeks 1790 nu komen vrijwel dezelfde werktuigen voor, als in die van een
eeuw later, nl. ploegen, eggen, molborden, rolblokken of landrollen, wagens,
stortkarren en zeisen, hooivorken e.d. Typerend voor de slechte grondwaterstand is ook het geregeld voorkomen van de slikslede, die men gebruikte
wanneer de grond te modderig was voor de Wagens. Ook treft men veel „blokwielde" wagens (later blokwagens genoemd) aan.
Dit waren wagens met wielen zonder ijzerbeslag, die men vroeger veel gebruikte op niet-verharde wegen °). In geen enkele inventaris ontbreekt ook de
speelwagen of kratwagen. Van een uitbreiding of modernisering van deze
inventarissen, met zaai- of maaimachines bv., is gedurende de gehele 19e eeuw
geen sprake. Tengevolge van de crisis van de jaren tachtig vonden er verschillende publieke verkopingen plaats, waarvan de boedelbeschrijvingen alleszins
aanleiding geven tot deze gevolgtrekking.
De indruk, dat de akkerbouw niet op een bijzonder hoog peil stond, wordt
ook bevestigd door de opmerking van een der aandeelhouders die elders zelfstandig als pachtheer optrad, op de algemene vergadering van 1889. Deze was
namelijk van mening, dat de landbouwers hun gronden niet voordelig genoeg
bebouwden „wat de wijze van bebouwing betreft". De Administrateur en Directeur antwoordde hierop, dat men de wijze van bebouwing aan de boeren zelve
moest overlaten en dat men hen hierover geen voorschriften kon geven.
Van een dorsmachine wordt voor het eerst melding gemaakt in 1907. Ik heb
de indruk gekregen, dat deze hier reeds eerder in gebruik genomen werd. Er
8
) Men kwam blijkbaar nimmer tot liet inzicht dat exploitatie-verbetering tot hogere
pachten zou leiden !
°) Een exemplaar van zo'n blokwicl is nog te bezichtigen in het Openluchtmuseum.
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wordt niet meegedeeld of deze machine eigendom was van een pachter, dan
wel of dit een machine van een loondorser was. Ook over de wijze van aandrijving (rosmolen of stoommachine) heb ik niets kunnen vinden.
Ook in de veehouderij en zuivelbewerking is geen vooruitgang waar te
nemen. Op fokken legde men zich niet toe. De verkoop van consumptiemelk
werd steeds belangrijker. De voornaamste zuivelgereedschappen waren :
koperen melkemmers, jukken, de melkzeef(t) of teems, de houten melkmouwen en melktesten van aardewerk (kommen, waarin de afgekoelde melk
werd gegoten om afgeroomd te worden), de melk-, kaarn- of roomstaar (een
vat waarin men de room voor het karnen verzamelde), de kaarn of karn met
bijbehorende karnstok waaraan de druif (geperforeerde schijf) bevestigd was 1() ).
Meestal geschiedde de boterbereiding met de hand. Slechts een enkele maal
wordt op grote bedrijven een karnmolen genoemd, die waarschijnlijk gedreven
werd met paardenkracht.
Ten behoeve van de kaasbereiding werden wringtobbes, kaaspersen en kaasberries gebruikt.
Verder treft men nog de bargheef(t) aan, een werktuig dat diende om de
kap van de hooiberg op te vijzelen. Het rundvee zette men op stal vast in een
klaaf of klave, een U-vormig halstuig van essenhout, dat aan de bovenkant
werd dichtgemaakt met een touw.
h.

Veeziekten.
Veeziekten hebben zich herhaalde malen voorgedaan. Zo heeft de r u n d e rp e st gedurende het bestaan van de negotiatie twee maal slachtoffers geëist.
In 1783 stierven onder Bleiswijk 7 van de 155 runderen aan deze ziekte en
in hetzelfde jaar onder Hillegersberg 44 van de 277. Het volgende jaar schijnt
de ziekte te zijn verdwenen. Het aantal gestorven runderen is opvallend gering.
Dit kan een gevolg zijn van het voorschrift in het pachtcontract, dat de kalveren moesten worden ingeënt — ik waag echter te betwijfelen of dit algemeen
gedaan werd ; andere bepalingen van het contract, zoals bv. het braken, werden
vooral in het begin herhaaldelijk ontdoken — terwijl het natuurlijk ook mogelijk
is dat de ziekte niet van een kwaadaardig karakter was.
De epizoötie van 1865 en volgende jaren greep in ieder geval veel erger
om zich heen. Vaststaat dat in die jaren geen runderen waren ingeënt, want
sinds bij de wet van 26 December 1799 de inenting verboden was 11), heeft
men het voorschrift om de runderen in te enten uit de pachtcontracten geschrapt. Begin December 1865 werd de ziekte voor het eerst bij de bruikers
van de negotiatie gemeld. Enige maanden later woedde de veepest reeds op
vrijwel alle stallen. Sommige boeren verloren meer dan 2 / : ! van hun rundvee.
Eerst in de voorzomer van 1867 is de ziekte tot staan gekomen. Ondanks de
grote schade kwamen de pachten in al die jaren op tijd binnen. De voorgaande jaren had men goed geboerd en er waren dus blijkbaar behoorlijke
reserves gevormd. Bovendien legden de boeren zich voornamelijk toe op de
akkerbouw, waarin men enige compensatie vond voor de geleden verliezen.
De l o n g z i e k t e heeft met enige onderbrekingen van 1838 af tot 1867 toe
geheerst, nu eens minder, dan weer meer. Toch heeft deze ziekte, naar het
10
) Deze werktuigen worden beschreven en afgebeeld in J. LE FRANGQ VAN BERKHEY,
Natuurlijke Historie van het Rundvee in Holland, 6e stuk, 1811.
n
) Zie J. M. G. VAN DERPOEL, Heren en Boeren, een studie over de commission van
landbouw 1805—1851, Wageningen 1949, p. 49 e.v.
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schijnt, de boeren geen bijzondere schade berokkend. In de notulen wordt
tenminste steeds met voldoening geconstateerd, dat de bruikers ondanks deze
ziekte in goede welstand waren.
K w a d e d r o e s kwam bij enige boeren tot het einde van- de 19e eeuw
geregeld voor. Om verdere besmetting te voorkomen, vernieuwde men wel al
het houtwerk in de paardenstallen, maar door aankoop van nieuwe paarden
kwam de ziekte telkens weer terug.
V e l d m u i z e n p l a g e n waren aan de orde van de dag. Die van 1819 en
1831 vernielden het grootste deel van de graanoogst, terwijl de weilanden zodanig werden aangetast, dat verschillende pachters in het laatste jaar gedwongen waren hun vee in de zomer uit te besteden 1 2 ).
i.

Doorbraken.
De grootste ramp die pachters en negotiatie evenzeer getroffen heeft, was
echter de doorbraak van de Rottedijk op het terrein van de negotiatie in de
laatste dagen van het jaar 1833 1 3 ). Door snel optreden van de Administrateur
en Directeur kon men aanvankelijk de schade nog beperken.
Door een tijdig stoppen van de duikers kwamen slechts 650 ha land van
de negotiatie onder water. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland gaven
echter opdracht de duikers te openen, waardoor bijna alle landerijen van de
negotiatie volliepen. Veertien dagen na de doorbraak kon het gat worden gedicht, maar de schade was ontstellend groot. Alle wintergewassen waren vernield en van het uitzaaien van de zomérgranen kon in de meeste gevallen niets
komen, omdat pas half Juni de eerste percelen van het water werden bevrijd.
De herstelde dijken konden niet worden beweid. Het land bij de doorbraak
gelegen was met een halve meter bagger en veenbonken bedekt over een oppervlakte van 30 ha ; alle sloten waren dichtgeslibd. „De bouwlieden.... waren
treurig en alleen de hoop op beter deed hun werkzaam blijven". Om de kosten
van het herstel der dijken te financieren, welke werden geraamd op ƒ 80.000.—,
moest het Hoogheemraadschap een lening afsluiten en een voorschot van het
Rijk vragen. De verhoging van de polderlasten, welke hiervan het gevolg waren,
bedroeg voor de negotiatie ƒ 3600.— 's jaars. Eerst in 1850 was de lening afgelost en toen moest nog het renteloos voorschot, dat het Rijk ter beschikking
had gesteld, worden terugbetaald. Aangezien het land geen gewas gedragen
had, werd over 1834 ontheffing van grondbelasting verleend. Verscheiden pachters vroegen, en kregen, vermindering of ontheffing van pacht. Op 1 Januari
1835 had de negotiatie een nadelig saldo van ruim ƒ 12.000.—. Een storm in
November 1836 verhoogde de schade met nog ƒ 12.000.—. De liquiditeit van
de negotiatie kwam in die jaren herhaalde malen in gevaar. Steeds moest uitstel gevraagd worden van betaling der polderlasten. De post achterstallige pacht
steeg met het jaar en executies van gewassen en bedrijfsinventarissen waren
aan de orde van de dag.
De gevolgen van de grote landbouwcrisis aan het einde van de 19e eeuw
zijn niet zo desastreus geweest, als die welke door deze overstroming en bijkomende rampen werden veroorzaakt.
12
) In 1822 werd door de Minister van het Publieke Onderwijs enz. een premie uitgeloofd, te betalen uit het Landbouwfonds, van 25 et voor elke honderd muizen, die men
gevangen had.
13
) Zie ook : Algemeen verslag van den doorbraak in de droogmakerij van Bleiswijk en
Hillegersberg voorgevallen den 26en December 1833, Rotterdam bij P. VAN WAESBEHGE, 1836.
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/. De crisis van 1880 en de jaren daarna.
De crisis zette in in de herfst van 1878. Toch gelukte het de Administrateur
en Directeur de eerste jaren nog enige pachtverhoging door te drijven. Over
1880 kwam de pacht normaal binnen ; het beschot van de granen was echter
in dat jaar niet zo gunstig en in het volgende jaar leden de gewassen zeer door
hoog water, wat enige achterstand in de betaling van de pacht veroorzaakte.
In de herfst van 1882 was het voor het eerst niet mogelijk de pachten te verhogen, omdat de oogst wederom tengevolge van een hoge waterstand slecht
was. Toch gelukte het met veel moeite in 1883 weer de pacht op te voeren.
In 1884 kwam pachtverhoging en pachtverlaging tegelijkertijd voor. Daarna
zette de pachtverlaging definitief in. De achterstallige pachtsom bleef echter
zeer gering en werd meestal na verloop van tijd weer ingehaald, zodat „men
in dezen tijd bij den geringen prijs der granen, over de bouwlieden zeer tevreden mag zijn" staat er nogal wijsneuzig in de notulen van die jaren. Weliswaar werd ook nu weer beslag gelegd op gewassen en bedrijfsinventarissen
(1889 t/m 1892), maar dit geschiedde lang niet in die mate als in de jaren na
de overstroming.
In 1904 keerde het tij. Er was echter intussen in de droogmakerij een grote
verandering gekomen. Omstreeks 1883 waren namelijk vele boeren begonnen
hun bedrijf van de akkerbouw om te schakelen op de veehouderij. Uit de
rekeningen van de bouwkosten ziet men telkens weer, dat de veestallen in die
jaren belangrijk uitgebreid zijn. Onverdeeld gunstig was deze verandering ook
niet voor de boeren. Door het grotere aanbod daalden de prijzen van de zuivelproducten al spoedig en in 1897 bracht de mond- en klauwzeer bij vrijwel
iedere pachter van de negotiatie grote schade.
In 1901 kon men bij één pachter een kleine verhoging bedingen, terwijl in
1904 de verbetering definitief doorzette. In verband met de uitbreiding van
de stad Rotterdam kwam in die jaren ook een sterk vergrote vraag naar zuivel,
zodat steeds meer boeren zich op de veehouderij gingen toeleggen. De negotiatie profiteerde hiervan door de relatief hogere stijging van de pachten voor
het weiland.
7.

D E FINANCIËLE KESULTATEN VAN DE NEGOTIATIE.

Tenslotte dient nog de vraag te worden gesteld of de aandeelhouders inderdaad hun profijt gevonden hebben bij de negotiatie, zoals D E BAS destijds
had voorspeld.
Tot 1824 werd de toegezegde 3% %ieder jaar aan de aandeelhouders uitgekeerd. Het hoge water in 1816, de veldmuizenplaag van 1819 en de daaropvolgende daling der graanprijzen waren oorzaak, dat de pachters hun huur
niet op tijd konden voldoen, zodat in 1824 de 3/2 %in twee termijnen moest
worden betaald. Groot was de verontwaardiging van de aandeelhouders. Men
dacht zelfs aan fraude van de Administrateur en Directeur. Er werd een commissie van onderzoek ingesteld, die de duplicaat-jaarrekeningen van de tien
laatste jaren in beslag nam, terwijl zij de daarbij behorende bewijsstukken oningezien liet liggen. Verscheiden maanden nadien werd de Administrateur en
Directeur meegedeeld, dat de commissie zeer ontevreden was over de administratie, hoewel zij geen sporen van oneerlijkheid had kunnen vinden. Men
eindigde met het eisen van een schadevergoeding van ƒ 120.000.—, waarover
vervolgens werd geprocedeerd. Het Hooggerechtshof te 's-Gravenhage maakte
tenslotte bij arrest van 7 Maart 1828 uit, dat de Administrateur en Directeur
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in het vervolg rekening en verantwoording af moest leggen aan de aandeelhouders en niet meer aan Gedeputeerde Staten, zoals tot dusverre geschiedde.
Voor het overige werd de Administrateur en Directeur niet in het ongelijk
gesteld en op 26 Juli 1830 werd een algemene vergadering van aandeelhouders
belegd, waarbij alle geschillen werden opgelost. De condition van de negotiatie
werden ingrijpend gewijzigd. Voortaan zouden er twee commissarissen worden
benoemd uit de aandeelhouders. Zonder toestemming van deze commissarissen
was het de Administrateur en Directeur niet meer geoorloofd pachtcontracten
af te sluiten of belangrijke uitgaven te doen. Vijfmaal 's jaars zouden de
commissarissen met de Administrateur en Directeur samen komen, terwijl er in
Juli steeds een algemene vergadering van aandeelhouders moest worden gehouden.
De uitkeringen zouden niet meer worden gefixeerd op een vast bedrag van
ƒ 35.—, maar van jaar tot jaar zouden de Administrateur en Directeur en de
commissarissen de hoogte van de uitkeringen vaststellen.
Deze controle was in zoverre voor de Administrateur en Directeur een geluk,
omdat de situatie na 1830 slecht bleef en nog verergerde door de overstroming.
In de commissarissen, die nu mede verantwoordelijk waren voor het beheer,
vond hij zeer loyale verdedigers van zijn beleid. De Administrateur en Directeur nam echter geen enkel risico meer en schoot jaren achtereen uit zijn
privé-vermogen de bedragen voor, welke nodig waren tot het doen van uitkeringen. Dit was echter niet vol te houden en op voorstel van de commissarissen besloot de aandeelhoudersvergadering in 1844, dat in den vervolge geen
uitkeringen zouden worden gedaan voor er voldoende fondsen in kas waren.
Over een reeks van jaren geschiedden toen de uitkeringen een half jaar na de
gebruikelijke datum ; de Administrateur en Directeur en de commissarissen
namen hun eigen dividend zo nodig nog later op. In 1853 kon de uitkering
weer op de normale datum plaats vinden en in 1863 had men het achterstallige
dividend volkomen ingehaald. Daarna begon het dividend zelfs te stijgen met
als hoogtepunt de jaren 1880/81 t/m 1883/84, in welke periode de uitkering
ƒ 160,— bedroeg. De koers van de aandelen steeg door het verhoogde dividend
zeer, zoals blijkt uit een mededeling in het begin van 1877 1 4 ). Deze koersstijging had echter weer minder prettige consequenties : de aandeelhouders
kregen nl. het vermoeden, dat de landerijen te laag verhuurd waren. Reeds
eerder (in 1868 en 1876) hadden zij hierover geklaagd. De directie besloot in
1878 tot een algemene verhoging van de pacht, maar toen waren de goede
jaren alweer voorbij. Toch bleef het dividend nog tot 1886 op ƒ 150,— gehandhaafd en sindsdien daalde het slechts langzaam met als laagste punt ƒ 100,—.
Hadden de reparatie- en bouwkosten van de boerderijen in die jaren geen
duizenden guldens verslonden, dan zouden de uitkeringen ondanks de crisis
nog hoger zijn geweest. Daarna bleef het dividend schommelen om de ƒ 100,—.
8.

H E T EINDE VAN DE NEGOTIATIE.

Na het boekjaar 1918/19 worden de notulen en de boekhouding plotseling
afgebroken. Vermoedelijk heeft men toen het besluit genomen de negotiatie
te liquideren 1 5 ).
14

) O.a. door deze koersstijging is het dus zonder nader onderzoek onmogelijk uit te
maken of de negotiatie voor de aandeelhouders grote winst heeft afgeworpen.
15) Daartoe waren reeds in 1873 (zie Arrest van de Hoge Raad van 22 December 1876),
1889 en 1914 door aandeelhouders voorstellen gedaan.
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Zekerheid heb ik hieromtrent niet kunnen verkrijgen. Er berusten nl. op het
algemeen rijksarchief nog een aantal familiepapieren van de laatste Administrateur en Directeur, welke nog niet voor publicatie zijn vrijgegeven. Naar
men mij meedeelde, bestaat de kans dat zich hieronder ook het overige deel
van het archief van „Land is zeker bezit" bevindt. Mocht ééns de verzameling
compleet zijn, dan is het zeker de moeite waard deze volledige verzameling
aan een diepergaand onderzoek te onderwerpen. Aan de hand van kadastrale
kaarten, kasboeken enz. zal men bijvoorbeeld een zeer nauwkeurig beeld kunnen krijgen van de pachtprijzen in deze droogmakerij, terwijl ongetwijfeld nog
vele bijzonderheden te voorschijn zullen komen, waartoe een summier onderzoek als het mijne geen gelegenheid biedt.
BIJLAGE.
Achtereenvolgens waren Administrateur en Directeur :
M R J. VAN VREDENBURCH 1782—1814.
JHR M R J. W. VAN VREDENBURCH 1814—1847.
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J. W. SCHUURMAN 1850-1855 en 1882-1900.
JHR J. F. VAN VREDENBURCH 1855—1882.
JHR D R C. G. W. F. VAN VREDENBURCH 1900—liquidatie.

J. W . SCHUURMAN bleef van 1900 tot 1909 als wnd Administrateur en Directeur namens
JHR D RC. G. W. F. VAN VREDENBURCH de negotiatie beheren en werd in deze functie
opgevolgd door J. P. KNUTTEL.
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