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Markteconomie en ge c,i1{erd-

heid in de lateMiddeleeuwen

De bevolking van de Lage Landen raakte in de loop van de Middeleeuwen steeds

meer afhankelijk van de markt. Dit werpt de vraag op naar de 'financiële edu-

catie': hoe werden jongeren voorbereid op financiële zelístandigheid, en hielp

clit? Wry bcschrijven aan cle harrd van dc casus Edam hoc hcr lccn- en spaar-

gedrag van huishoudens leiclde tot relatieí complexe huishoudfinanciën, en

brengen dit in verband met de rekenvaardigheid. Deze elemenren worclen vaak

a{zonderlíjk in verbancl gebracht mer economische groei, maar zij beïnvloed,

den ook elkaar. Vooral het feit clat vrouwen in cle Lagc Lanclen - in vcrgelijking

met elders in Europa - een nagenoeg volledig gelijkwaardige positie innamen

op de kapitaalmarkt en ook op het vlak van cíj{erenzeer goed scoorden, cloet dic

vermoeden.

Hoofdbrekens in Edam
Wíj zíjn gewend om al op jonge leeltijd rnet geld om re gaan. Veel ouders geven hun
kinderen iumers een zeke re financiële verantwoordehjkhcid - bijvoorbeeid zakgeld
oíkleedgeld - in de hoop dat zr.1 a1s jongvolwassene n het hooíd boven warer kunnen
houden. Dat is hard nodig, wanr neurologisch onderzoek leerr dar de hersenen pas
rond ire t vijfenrrvintigstc leve nsjaar in staat zijn omgoede risicoanalyses re maken.

In de late Middeleeuwen diende rnen ook al jong mer geld re kunnen omgaan. Re-
cent onderzoek roonr namelijk aan dat mannen en vroriwen in de Lage Landen op
jeugdigc leeítijd op eigen Írenen stonden. Jongeren gingen vaak al vroeg uit huis om
ergens dc kost tc vcrdienen en om te sparen voor een cigen huishouder.r. Dat beteken-
de onder mee r dat zij moeste n nadcnkcn ovcr invesreringsmogeh;kheden e n de daar-
aan verbonde n risico's. Was cr eenmaal een partner ge vonden en een huwelijksdatum
vastgeste[d, dan rees de vraag hoe een eigen huis gefir.rancierd kon worden. Om der-
geiijke financiële verantwoordehjkheden te kunnen dragen, was uiteraard een zekere
mate van crjíermatig en rekenkundig inzicht nodig.

Het gebruik van geld beperkte zicir overigens nier tor de financiering van een huis,
maar strekte zich uit ror vrijwel alie aspecren van het dagelijks leven. In Holland
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en andere gebieden in de Lage Landen waÍen er in de late Middeleeuwen namelijk
markteconomieën opgekomen. In de drassige deka van Rijn en Maas kon nauweiijks
meer graan worden verbouwd; zelfvoorzietend boeren was darl ook nier meer moge-

lijk. Vrijwel iedereen was voor zijn voedselvoorziening tot op zekere hoogte aÍhanke-

lijk van nrarkten. Om daar goedcren, zoals graan, en dier-rsren re kunnen kopen, wa-

ren veel gezinsleden afhankelijk van de inkomsten uit huisnijverheid en loonarbeid.
Zo produceerden velen zuivelproducten die zi1 op de markt verkochteu, oíwerkten
als dagloners.'Het gevolg hiervan was dat het lang niet eenvoudig was om een huis-
houden te runnen: mannen en vroLlwen moesten ervoor zorgen dat zij bijdjds geld
in de beurs hadden.'

In dic artikel kijkcn we naar Edam enzílndirecre omgeving, dat op het gebied van

de vroege geschiedenis van huishoudÍinanciën één van de best gedocurnenteerde ge-

bieden van Europa is. Een aar.rtal zaken zorgde ervoor dat Edammers een tarre lijk se-

rieuze financiële adminiscratic moesren voerell. Belastingen dienden in klinkende
munt voldaan te worden en hct is vast niet overdreven om te stelien dat dit vereis-

te dat mannen en vrouwen yooruitkeken. Bovendien begon men in Edam al relatief
vroeg met het uirbouwen van het belastingstelsel: terwijl elders in Holland land- en

huizenbezit aangehouden werden als basis yoor de taxatie, dienden huishoudens in
Edanr ongeveer iedere tienjaar een opgave te doen van alle onroerende en roerende

goederen en invesreringen.r Dir betekende dat huishoudens regelmatig gedwongen
werden hun financiële reilen en zeilen onder woorden te brengen. Daarnaast zullen
zij ongetwijíeld de belasdngzetting zelínauwlettend in dc gater-r gehouden hebben.

Om een concree t voorbeeld te geverl: ín 462 gaf Liesbeth Jar, Wouters dochter het voi-
gende op aan de 'belastinginspeceurs':

Liesbeth fan Wouters dochrer bezit een kwart van het huis van Jan Wouters zoor"r,

twee deimt aar-r lancl in de Langweren, een losrente van dén Rijnse guiden, r5 Rijnse
guidens aan contanten, en een bed.o

De belasting die zij moest betalen werd op deze opgave gcbaseerd.

De genoemde beiastinghervonning was hard nodig: onroerend goed was allang
niet meer maatgevend voor rijkdom. Land en huizen kor-rden immers ook gehuurd
worden en de beiastingaangiíten noemen nog tal van anclere zaken die winstgevend
konden zijn, zoals het houden van vee. Daarnaast verdienden yelen hun brood bui-
ten de agrarische sector, e n hadden veel Edammers irun spaargeid gcïnvesceerd in de

kapitaaimarkt, vooral in iijírcnten en losrcnten.s Daarbij diendcn ztj een aíweging
te maken welk beleggingsinstrument her juisre was: de hjfrente was een jaarlijkse
uitkering val1 ongeveer t-o% van de inleg, die liep zolang de rentenier leeíde. Het was

daarbij namurlijk van belang om de levensverwachdng van de rentenier in de garen
te houden, vandaar dat velen zo'n rente kochten narlens een jong kind dat de 'ge-

vaarlijke' eerste levensjaren had doorstaan.
Het alternatie( de losrente, werdjaarlijks betaald totdar de verkoper zijn inleg tc-

rugbeaalde. Dit beleggingsinstmment leverde minder op (ongeveer 6%),maarbood
wel uiuicht op restitutie en irad bovendicn her voordeel dat het kon worden vereríd,
weggegevell ofdoorverkocht. InvesteerdeÍs moesten dus kiezen tussen een winstge-
vende lijírente waar zíj aan vastzaten, of ee n rninder lucratieve losrente die rneer be-

wegingsvrijheid bood.
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Wie het aanduríde kon ook investeren in de scheepvaart door een'aandeef in een

schip te kopen. Deze zogenaarnde scheepsparten waren met een opbrengst van on-
geveer o% zeer lucratíe{, maar ook riskant: indien kapers de lading roofden werd er

niets uitgekeerd en indien het schip verging was de invesrering ook verloren..
Voordat er aan investeren gedacht kon worden dienden huishoudens meestal te

lenen, In de Lage Landen begonnen pasgehuwden ccn eigcn huisiroucten. De ver-
eisten (huisje, boornpje, beestje) waren vaak al deels bijeengespaard, maar sreevasr
rloest er Í1ink geieend worden. Ook hier was weer sprake van aileriei verschillende
opties, die van invloed waren op de financiële situatie op de lange termijn. Sornmige
huishoudens zullen het aangeduríd hebben een lijírenre te verkopen, speculerend
op een vroege dood van de rentenier. Anderen kozen voor de rninder speculatieve ios-

rente, met als consequentie dat er wel ooit nagedachr zou moeten worden over aflos-
sing. Was de keuze eenmaal gemaakt, dan kregen de Edammers re maken mer vasre

lasten: de jaarlijkse betaling van de'hypotheekrenre' zal menigeen hooídbrekens ge-
kosr irebben.

Wat dit alles concreec betekende blijkt uit een aanral bronnen. Een aanzienlijk
deel van de roz5 huishoudens die Edam in 4tu telde, had al te maken met de kapi-
taalmarkt. Dat jaarhadzS% van de huishoudens gele id door vrouwen een omvangrij-
ke schuld en 32% vail de huishoudens geleid door mannen.' Ook ruim een eeuw larer,
itt 1564, zien we dat behooriijk wat huishoudens grore aankopen deden, zoals land oí
een huis, oíparticipeerden in de kapitaalmarkt (tabel r).

De mannen en vrorlwen van Edam dienden dus financiële keuzes te maken: laar-
midde ieeuwse huishoudens werden geconfronteerd rner tamelijk abstracte zaken die
een zekere mate van gecijíerdheid vereisten. In hoeverre had cle populatie geieerd om
de'rekensommen des levens' te maken?

Tasr r r Scharting van het aanral rransacries in Ëdam en De Zeevang, 5648

Aantal
Huis

Land

Renten

Schepen

L4r

33

LZO

75

Anders zl

Spellen of tellen?
Waar konden onze Edammers leren rekenen? Het is bekend dat het onderwijs in de
late Middeleeuwen op de schop genomen werd. Stadsbesturen gingen zich meer met
her onderwijs bernoeien en verwierven het rechr onr de recror te benoemen, zonder
dat dit overigens de invloed van de geestelijkheid onc{ermijnde. In de loop van de
zestiende eeuw begor-r men bove nclien onderscheid te rnaken tussen cle lage school,
waar voorai onderwijs in de voikstaal werd gegeven, en dc grote schooi, wiar in het
Latijn werd onderwezen. Het aanral kinderen dar renminste enig onderwijs genoor
nam in de lare Middeleer-rwen roe, maar slcchrs weinigen lccrden rekenen. Op de

stads- en parochiescholen lag de nadruk yeel meer op lezer.r en - in mindere mare -
schrijven. Dat dir ook in Edam zo was, blijkt br.yvoorbeeld uír rwee weeskeuren uit
r558, die voorschrijven dat de wezen ook bniten schooltr.ld moesren lezen, bijvoor-
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Ars. r De zuidkant van de Grote Kerk van Edam. Boven het portaal waren vanafde zescien-

de eeuw de Latijnse School en librije gevestigd. Uit: Z. Van Ruyven-Zeman,KleurijkverLeden.

Edam.De g\azentton de GroteKetk. Monumenr vo nI(unst. en geschíed.ents (2.p. 1994 4.

beeld tijdens kerkbezoek. Trjdens hct eten diende steeds één wees de benedictie voor
te lezen.e

Wie in de late Middeleeuwen wiide leren rekener-r, was aange wezen op alternatieve
scholing. Vooral op initiatiefvan koopiicden ontstonden er'brjscholen'die een soort
beroepsonderwijs verzorgden. Aanvankeiijk kwamen onderwijzcrs aan huis orn kin-
deren Frans te ieren, de belangrijkste koopmanstaal, cn rekenen. In het gewesr Hoi-
land werd dit prakrqkonderwijs in de zestiende eeuw onder rnecr in Amsrerdarn en
Leiden aangeboden. ln de loop van de eeuw werden er veel echte Franse scholen ge-

vestigd, waarbij de leraren vaak uit de Zuidelijke Nederlanden kwamen.'"
We weten dar voor r6oo de meeste Edammers al konden rekenen - daar komen we

zo op terug - rnaar waat ze het hadden geieerd is niet heiemaalzeker. Ofer in Edam
rekenonderwijs werd aangeboden, op de Latijnse school [aÍb. rJ, door ieraren aan

iruis, oízelís in een echte Franse schooi, is onduidelijk. Gcheel ondenkbaar is dit ech-

ter niet: uit archeologische opgravingen in een andere kleine smd, Gorinchem, blijkt
dat er hier op schooi ook rekenpenningen werden gebruikt in de zestiende eeuw - wat
duidt op rekenonderwijs (afb. z).'' Het heeft er alle scl'rijn var-r dat de meesten het re-

kenen in de praktr;k lecrden. Edam was immers niet de meest voor de irand liggende
vesrigingsplaats voor ronclreizende schoolmeesters, die zullen eerder naar Amster-
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dam zijr"r getrokken. En oíer van de bescheiden koopliederlgemeenschap van Edam

een grote vraag naar reke nonderwijs uitging valt ook te betwijíelen.

Vissen naar leeftijden
Hoe kunnen we vasrstellen ofde Edamme rs konden rekencn? Wij maken gebruik van

een methode die ons in staat stelt om aan de hand van opgegeven leeítijden de reken-

vaardigheid te bepalen. Nu waren rniddeleeuwers over her algemeen zwíjgzaam als

het ging om hun leeítijd. Bronnen waarin mannen en vrouwen aangeven hoe oud

zij waren zijn schaars en dat geldt al heiemaal voor kleinsredehjke en plattelands-
samenlevingen."

Wij gebruiken van een wat atypische bron die zesticnde-eelrwers aan het woord

laat: een register mer getuigenverklaringen, dat vanaf r54o werd bijgehouden. De

magisrraat van Edanr tekerrde hicrin vcrk[aringcn op van getuigcn van zware nris-

drgven. Dit register weerspiegclr een oudere prakrgk: de magistraat handelde na-

melijk in overeenstemming met iret keurboek van Edatn, uit de vijftiende eeuw, dat

stelt dat in geval van doodslag'de schout en burgemeestcrs binneu veertien da€Jen

degenen die door de magen van het siachtoííer warct'r beschuldigd ondcr ede moes-

ten iroren'.'t Daarover deed men vervolgens verslag in een register met getuigcnver-
klaringen, dat begint in r54o en ioopt tot 1708.'4 De bron geeít steeds eerl korte om-
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schnjving van hec misdLrjí gevolgd door een ílink aantai verklaringcn. Wij baseren

ons op circa z6o gecuigenissen uit de periode van t54j cot r6oo. Deze verklaringen lc-
verden zr5 leeflijdcn op.''

Bijvoorbeeld, nadat er in r556in een huis in Edam sprake was geweest van een'ne-
derslach', waar'Godt betert doot gebleven es enen Cornelis Sijrnonsz.', aíkomstig trit
Alkmaar, verklaarde Sijmon fansz. 'oudt xviii jaer' dac hij op zijn kamer zat en dus
niet wisr wie cle dader was.'d Met die verklaring konden de schout en scirepenen van
Edam natuurlijk weinig, maar wij des te meer.

Hoe representat"ie{ ztjn de mensen die in deze bron voorkon"ren? Het is belangrijk
om te benadrukken dat onze populatie nier bestaar uit crimine ler1, maar uir de rnen-
sen die toevailig een geweidsmisdrijígadesloegen. In vrgwel alle gevallen was de

crímescene alledaags: een scheepswer( straar of woonhuis. Kortom, er is geen reden
om te veronderscellen dat we vooral te maken hebben met het uitschot dat de ongure
kroegen van Edam onveilig maakte.

Edammers getoetst
Aan de hand van de gevondcn lccfrryden doen wij ondcrzock naar dc gecrjíerdheid in
Edam. Gecijferdheid is de regenhanger van geietterdheid en krijgt sinds enige tijd
behoorlijk wat aauclacht binncn de sociaal-economischc geschiedenis, voorai binnen
studies naar her belang van menselijk kapitaal voor economische groei. Terwijl ge-
letterdheid te maken heeft rnet het kunnen lezen en schrijven, is gecijferdheid een

maat voor kunnen tellen en ook rekenen. In dit artikel beschouwen we gecijíerdheid
ook als een vereistc voor het deelnernen aan het marktgebeuren. Wie niet over een

zekere rekenvaardigheid bescirikte, kon zich onmogehjk staande houden op de ka-
pitaalmarkr.

Daar waar het plaatsen van de handtekening als parameter geldt bij geletrerd-
heid, wordt binnen de studie naar gecijferdheid gefocust op de capaciteit om de ei-
gen leeftrjd correct op te geven. Oímen dar al dan nier kon, kan onderzocht worden
mer beirulp van iret fenomeen ageh.eaptng of leeftijdsrapeien. Hierbij wordr gekeken
in hoeverre rrrensen hun precieze leeftijd weergaven, oíde neiging hadden om aíte
ronden op veelvouclen van o cn 5. Wanneer we in een bron re larieíveel aígeronde leef-
tijden tegenkomel'r, was er sprake van ieeítijdsrapelen. Wanneer we deze aantallen
vervolgens corrigeren voor het aanrai personen dat wcrkelijk z5 oí3o was en dit ook
relatercn aan de orrvang van de totale populatie, komcn wc uir op ee n index, dezoge-
naamde Whipplc-index, die ee n maat geeít voor gecijflerdheid. Uitkomsrcr-r dicht bij
- maar niet ont{er - cle too wíjzen dan op een stcrke mate van gecrjferheicl (en slechrs
beperkte mate van leeítijdstapelen) terwijl getallen in de bui-rrr van 5oo juist het te-
genoverges relde bew gzen.

We gaan hier nier ai te diep in op dc rheorie achce r her lee ftrjdsrapelen,'7 h'r plaats
daarvan gaan we nu terug naar Edam en omsrreken. De analyse lcverr een Whipplc-
index voor de gehele popuiatie op van r53 (tabel z). Dir is behoorlijk iaag in vergelij-
king mer regio's elders in Europa zoals Frankrijk of Italië, maar komr goed overeen
met wat we aantroífen in de Amsterdamse ondcrtrouwakten in cle laatste decennia
van de zestiende eeuw. Voor r585 bedroeg de Whipple-index op basis van een sreek-
proefvan deze ondertrouwakten voor mannen r54 en voor vrouwen r59. Opvallend
is wei dat de Edamrner vrouwen goed scoren, Íner een Whipple-index van slecirrs 13o.

Dit verschil - waarbij vrouwen het beter doen dan mannen - zien we voor Amster-
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dam eigenlijk pas na 165o optreden. In Edam was dit proces blijkbaar al eerder in
gang gezet.18

Tear.r z Analyse leeÍljden informatieboeken uit de periode ry45-16oo

Mannen Vrouwen Totaal
Totaal aanral

5

oen 5

Whipple-index
r z-tallen

Doziin-index

173

34,6

55

,-59

zo

154

4z

8,4

11

L3a

5

r59

zt5

43

66

rt]
25

L55

Er is nog een andere manier om de rekenvaardigheden yan ofize getrligen in een gro-
ter verband te plaatsen: uit de Enquest evarl t4g4 en de lnJormacie van ryt4 kennen we
z4leeftíjden yan de 'upper class'van Edam en naburige dorpen. In beidejaren wer-
den vertegenwoordigers van Hollandse sreden en dorpen geïnterviewd over de eco-

nomische en financiële toestand van hun woonplaars. De opzet was de gewestelijke
belas rirr gzerting re herzien.''

De geïntervicwden behoorden rot het administrarieve kader (schout, schepenen,
burgemeesters en oud-burgemeesrers) en de geestelijkheid. Het lijdr geen mijíel dat
deze mensen konden rekenen: de schout was bijvoorbeeld een rekenplichtig ambre-
naar die ieder jaar zijn financiële huishouding moesr veranrwoorden, en de burge-
lneesters hielden de sredelijke financiën bij. Eén van hen, Florys Symonsz., laat in de

bronnen zijn rekenktrnsrcn al zien: in t494was hij burgcmeesrer en gaf hrj een leeÉ
tijd van 44 jaar op.ln 15r4 was hrj ook van de parrij, als oud-burgemeesrer van d5. Als
cle Enquesre voor zijn ve rjaarciag vicl, en de IttJormacie daarna, kan he t leeítrjdsve rschil
van zr jaar hccl goed kioppen. "

Inderdaad bh.7kt de Whipple-index van de geïnrerviewden relatief laag: rrr in
v94en rz5 in r5r4. Dir komt overeen met vondste n elders in de Lagc Landen, die dui-
den op een hoge mate van gecijíerdheid in de vrije beroepen en andere beroepen die
scholing vereisten. Onder de paupers en ongeschoolde arbeiders was de gecijferdheid
beperkt." Nattrurlijk gaat her hier om een beperkt aantai observaties, maar deze ma-
ken wei aannemelijk dat de elite relariefgoed kon rekenen. Aan de andere kant beves-
dgt deze uitkomst ook c{at er lraar weinig ve rschii bestond met de rekenvaardigheid
van de 'gewone bevolking'. Dit sluir nauw aan bíj onze conciusies over de opval-
lend actieve deelnarne van de'gewone' Edammers aan de kapitaalmarkt, in dezelíde
periode.

Bes luit
Ons onderzoek laat zien dat de rekenvaardigheicl in Edam ongeveer even hoog lag als

elders in de Lage Landen: in her brjzonder in de kusrgebieden was sprake van een bij-
zonder lage mare van lee írijdsrapelen, zcker ir.r vergeiijking mer andere regio's van
West-Europa die minder economiscir ontwikkeld waren. In het licht van de reiarieI
complexe huishoudfinanciën van de Edammers was dir wel te verwachren.

In hoeverre was er ook sprake van een direct verband tusscn gecijferdheid en
markrparticipatie? Die vraag blijft lasrig te beanrwoorden. We we ren dat de Edam-
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nrer vrouwerl relatieígoed overweg konden rnet cijíers, iets wat we ook elders in de

Lage Landen zien, en we lveten ook dat vrouwen in Edam veelvuldig deelnamen aan

het economisch verkeer. Zeker wanneer we aannemen dat er weinig mogelijkheden
waren om rekenonderwijs te volgen in Edam, is het aannemelijk dat het vooral een

kwestie was van learningby doíng: rnen leerde tellen en rekenen op de werkvloer, tij-
dens het onderhandelen, op de markr,

Het beste bewijs voor deze relatie komt uit de Zuidehjke Nederlanden, waar we

een relatieIhoge mate van leeítijdstapelen op veelvouden van rwaalíaantreífen, aan

het einde van de achttiencle eeuw." Dc verklaring hicrvoor zit hem waarschrjnlijk in
he t muntstelsel: voor de Napoleontische periode was dat in belangrrjke mate geba-

seerd op veelvouden van twaalf, daarna pas werd het dccimale steisel ingevoerd. Het
goed kennen van veelvouden van trvaalfwas daarom onmisbaar bij het kopen en ver-
kopen van goederen op de markt. Leeftijdstapelen op veelvouden van twaalf komen
we veei tegen onder vrouwen, maar daar waar de markt het sterkst ontwikkeld was,

met nafire in kust-Vlaanderen, deden de mannen daar ook aan mee.

Betekenr dit dar er ook in twaalívouden'gestapeld'werd in Edam? Op basis van de

dozijn-index, die is opgenomen in figuur z, bh.lkt dat dit wel mceviei, met een index
van 155. Er is wel sprake van een oprnerkeiijk verschii tussen de beide sexen: nran-
nen rondden ongeveer evenveel a{ op víj{- en tienrallen als twaalítallen, maar vtou-
wen scoren relatieíhoog in de dozijn-index.Zíj rondden vaker aíop veeivouden van
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rwaalfdan mannen, en reker:den meer in dozijnen dan in vrjf- en tientallen. Dit lijkt
te bevesrigen dat ook de vrouwen van Edam bij het rekenen vooral op hun prakdjk-
ervaring moesten vertrouwen.

Daarnaast vait er een verband te vermoeden tussen gecijíerdheid en marktpartici-
parie. Zoals we hebben uitgelegd, dreven woege zel{standigheid en de noodzaak een

eigen huishouden op te starten jongvolwassenen naar de kapitaalmarkt. Dat was na-
ruurlijk bij uirstek de plaats waar ztj moesten vertrouwen op hun rekenvaardigheid.
Gecijferdheid droeg dus br.1 aan een efiiciënt gebruik van spaargeld, en daardoor ook
aan het genereren van economische groei."

NorrN
De opkomsr van dcze markteconomieön

wordt uitgebreid behandeld in B.J.P. van Ba-

ve [, Manors and markcu. Econom,y and socicgr

in rhc Low Counrlies 5oo-16oo {Oxforcl zoro).

De laatmiddelecuwse goederenmarkren i n

Holland wordcn geanalyseerd in J. Dijkman,

Med ieval rtro rlte t r nst itttio ns . 7l1s srgani s actott

oJ commod,íqt narkets in Hoiland, c. 12oo-c.t45o

(proeÍ!chri fl Univer:siteit Utrecht zoro).

Geen woncler dar veel Edammers geld in
huis bcwaarden: in 146z deed de hel[t van de

huishoudens fdie nict als armen waren op-

gcgevcn) aangifte van conranten. Tcgcn dc

tweede helÍi van de zestienrle eeuw was dit
ovetigens aI sterk teruggevallen, rot slcchts

r4"À. Zia lrie rvoor ]. Zuijderdtrijn en T. de

Moor,'spcnding, saving or invesring? Thc

asset rnanagemcnt of sixtccnth-cenrury Hol-

lancl households' (working paper zoro).

In Edarn kwam de magistraat nog langs om

deze opgaven op te tekencn in zogenaamde

wrpachtin6skohiere n, In Hoorn was n-ren in de

vijÉtiende eeuw zelfs nog vooruitsrrevender:

hier dienden huishoudens zelícen'aanslag-

biljeC in te vullcn, waardoor er echt sprake

was van sc['assessment.Zie: Oud archieIsrad

Hoorn, 1356-r8r 5, 2844-2845.

Item Iysbethjon w outeudr. tv erndeel v anj«n

wouÍ.eÍsz.huus, lt dEmt ín díelangweren oJter an

ve1erslangwaren, I Rijnsguldcn ter los, XV Rfns-

6uldenangek, ee n bed (Waterlands Archiel

Purmercnd, Stad Edam, inv. nr. 237 [ol. rv).

Het belang van de niet-asrarischc scctor

was:ran het begin van cle zcstienc{c eeuw al

aanzienlijk. Zie: f.L. van Zanden, 'Taking

the measure oíthe early modern. economy.

Historical nationaI accounrs ftr Holland in

rSLoi t514 , Errropcrrn Rcvicw oJ Ecottomir His-

tory 6 [zooz) 4t-t62.
Ecn rritgebreidc analyse van de investcrings-

mogelijkheden in laatmiddelceuws Edarn

wordt gegeven in: Zuijderduijn cn De Moor

(noot z).

Voor dcze cijíers cn de bronncn wrar zij op

gebaseerd zijn: |.1. van Zanden, J.Atijder-
duijn en T. de Moor, 'Small is beautiful, and

eí6cient. On the efÍiciency ofcredir markets

in [ate Medieval Holland'(working paper

zoro).

Bron: Waterlands ArchieIPurmerend, Oucl-

rechterlijk ArchiefEdam, inv. nr. 38r3. Zie

voor ccn uigcbreic{c vcrantwoorcling van

dc cij[ers: Van Zanclcn, Zuijderduijn cn De

Moor (noor 7).

'kem, ccn i,;gelick sal met hcm drxgen als

men te kercke gaet een boek...; ltem all tijt
sal men cen van hcm stellen, dic benedictie

lesen sul yoor den eetcn,.,', D. Brinkkemper

e.a., Rcgirter van h etbwgerweeshuis teEdam,

t558-r634. Getranscribeerd door de wcrk-

groep paleogra6e' (2.p. tggt) 4-4.
M. Kool, 'd.íe consrevanden getole' . Ean studíe

over Nederlandsttilíge rekenboeken uit de vtlf-

tiende enztstiende eeuw, met eenglossarium van

reker*undí1e terme n [Hilversum ry99) 45-52.

A. Willemsen, B«ck to the Schoolytrd.ÍheDaíl1

Pr«ctice of M edicval ond Reno issarce Ed uc«tion

[Ttrrnhortr zooS) 97-99.

Enkele vij fticnde- cn zestiende-ecuwse

bronnen voor Ho[and werclen besproken

cn geanalyseerd in T. dc Moor en f.L. van

11

12
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Zanden, 'Van fouten l<an jr: Jeren. Een kriti-

sche benadering van de mogelijkheden van

"leeítijdstapelcn" voor sociaal-economisch

onc{erzoek naat gecijíerdheid in hcr pre-

industriële Vlaanderen en Nederland', ÍUd-

schriflr voor Sociale en Economische Geschiedenis 5

(zoo8) 55-86,69.

'... binnen viertien daeghen naedat hi

ghestorven is ccn rechtvaerdighcn onder-

soeck doen bi hoeren eede opten ghencn, die

daerin besculdicht werden van den maghen

der dodes...', W. Bezcmer,'Keurboe(e van

Edam' , V erslagen en medaàulinyenvttn d,eyer-

eenigitg totuítgave der bronnenvanhet oude

vsderlandsche rccht III Ir89S) :'z9-163,159 a;t.

CLIII.

Waterlancis ArchieíPurmercnd, Ond rechter-

lijk archiefEdam, inv. nr.38rr.

Het gaat om lceftijden in dc catcgoric z3 tot

62. Om allerlei technischc redenen zijn enkel

lccítijden in deze categoric geschikt voor bc-

werkingen met de voorgestclde methode. Zic

De Moor en Van Zanclen [noot rz).

Waterlands Archicl:Purrnerend, Oud rechter:-

lijk archieíEdam, inv. nr. 38rr, [b[.78.

Voor een uitvoerige bchandeling van dc me-

thodick rond lccítijdstapclcn verwijzcn wc

naar het artikel van De Moor en Van Zanden

(noot rz).

Voor a[[c gegeve ns over dc Amstcrdamse

onde rtror.rwakten: De Moor cn Van Zanden

(noot rzJ,7r. ln hctzel[de artikel zijn nog

tal van andcre analyscs met in totaal ruim

50.ooo gegcvens te vinden, zowel voor Neder-

Iand als voor Vlaanderen.

Bcide bronncn zijn, voorzicn van uitvoerig

commcn!àar, uitgcgeven cloor Robert Fruin:

R. Frr-rin [red.), Ënquesre e n tlc nformatíe ... (Lei-

den 1876); R. Fruin [red.), InJormacieup den

sto€t... [Leiden r866).

Stadsbesmren bestonden voor een belangrijk

deel uit lieden die íortuin hac{clen gemaakt

in handel en nijverheid. Ook in Edam was

dit het geval: C. Boschma-Aarnoudse, Tot vcr-

bererínge vtrn de nao'ínge deser stede. Edam en de

Zeevang h dclqtaMíddtleeuwen en de zesrietde

ceuw [Hilvcrsum zooi) 348-35o.

De Moor en Van Zanden (noot rz).

De Moor cn Van Zandcn bcrckenden hier-

voor de zogenaamdc 'dozijn- index' ofeen in-

ciex die wecrgce Ít in welkc matc men lee{iij-

dcn in veelvouden van rz opgaÍ.

Onderzoek van A'hearn, Batcn en Cmyen

maakt bijvoorbeeld duidelijk dat er een vet-

band bestaat ttrssen gecijferdheid en ccono-

mische groei: B. A'Hearn, j. Batcn en D.

Crayen,'QrantiÍying Qranritative Líterucy:

Age Heaping and the History oíHuman

Capital',_10 urnal oJËcoromic H isto ry 68 {zoo9}

781-8o8.
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