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1. INLEIDING  

 

1.1 Stedelijke inwonertallen in de Lage Landen: een nieuwe benadering 

In 1956 hield de historisch-demograaf Roger Mols (1909-1986) een pleidooi voor het gebruik 

van oude stedenatlassen. Hij deed dat in zijn monumentale driedelige standaardwerk 

Introduction à la démographie historique des villes d'Europe du XIVe au XVIIIe siècle en wees 

daarbij op de producties van cartografen als Van Deventer, Braun en Hogenberg, Janssonius, 

Blaeu en De Wit. De atlassen van de Nederlanden zijn ruim voorhanden en bevatten 

plattegronden van bijna alle steden in het gebied. Wanneer ze zouden worden gebruikt voor 

historisch-demografisch onderzoek, konden de steden veel eenvoudiger met elkaar worden 

vergeleken dan met de meeste andere bronnen het geval was. Vanwege het grote geografische 

bereik waren ze daarom onmisbaar voor het vakgebied.1 Hij prees de Nederlandse onderzoeker 

Johan Ramaer, die dat al in 1921 had gedaan en kwalificeerde diens werk als een ‘méthode 

appliquée systématiquement à tous les villes des Provinces-Unies’. Dit werk verdiende volgens 

hem navolging.2  

Het berekenen van stedelijke inwonertallen is een van de oudste werkgebieden binnen 

de historische demografie en lange tijd ook een van de meeste dominante. De ontwikkeling van 

het vakgebied gedurende de laatste ruim halve eeuw, heeft ertoe geleid dat dit ene, vooral 

kwantitatieve onderdeel al lang niet meer de hoofdrol speelt. Het heeft een ondersteunende 

functie gekregen in grote historisch-demografische onderwerpen als migratie, urbanisatie en 

desurbanisatie, maar heeft zelf de afgelopen decennia weinig progressie meer doorgemaakt. Dat 

geldt voor zowel de data als voor de gebruikte methoden. In contrast hiermee staat de 

volwassenwording in deze periode van het vakgebied in zijn totaliteit. De historische 

demografie is zelfstandig geworden, heeft eigen subdisciplines gekregen en interacteert met een 

groot aantal andere wetenschappen. Daarnaast beschikt het over doorontwikkelde methoden 

van onderzoek en analyse en een aanzienlijke maatschappelijke relevantie. Dit proces, dat nog 

steeds aan de gang is, heeft als zodanig veel nieuwe en en vooral ook gedetailleerde gegevens 

opgeleverd voor het berekenen van stedelijke inwonertallen. Hierbij geldt: hoe meer 

 

1 Mols, 1954-1956, Deel II, p. 72, 83 noot 3. 
2 Ramaer, 1921; Mols, 1954-1956, Deel II, p. 273.  



8 

 

detailonderzoek, hoe meer er duidelijk wordt over de omvang van steden in bepaalde jaren of 

periodes.  

Achtergebleven is evenwel de ontwikkeling van alternatieven om dit soort gegevens op 

grotere schaal en over meerdere eeuwen boven water te krijgen en daarmee nieuwe inzichten 

te genereren in langetermijnbewegingen van onder meer migratie-, urbanisatie- en 

desurbanisatie. In deze studie wordt een dergelijke alternatieve methode gepresenteerd en 

getoetst aan de hand van de casus Zeeland en enkele steden in Vlaanderen en Holland gedurende 

de vroegmoderne tijd, meer in het bijzonder in de meetjaren 1548, 1649 en 1795-1796. In de 

methode dienen de stadsplattegronden van Jacob van Deventer en Joan Blaeu als belangrijkste 

bronnensoort voor de eerste twee onderzoeksjaren. Ten behoeve van het laatstgenoemde jaar 

wordt gebruikgemaakt van de resultaten van de eerste nationale volkstelling, die voor wat 

betreft de Zeeuwse casus in een nieuw perspectief wordt geplaatst.  

De onderzoeksvraag waarop in deze studie een antwoord zal worden gezocht, kan nu 

als volgt worden geformuleerd: levert de methode om, op basis van de inzichten van drie 

disciplines (stadsgeschiedenis, historische demografie en historische cartografie) en met behulp 

van zestiende- en zeventiende-eeuwse stadsplattegronden in combinatie met de nationale 

volkstelling van 1795-1796, stedelijke inwonertallen in de Lage Landen tussen 1548 en1796 te 

kunnen berekenen, resultaten op die voldoende schaalbaar, consistent, verifieerbaar, 

valideerbaar, onderling vergelijkbaar en repliceerbaar zijn en daardoor meerwaarde kunnen 

hebben voor de studie van historisch-demografische onderwerpen zoals migratie, urbanisatie 

en desurbanisatie?  

 

1.2 Twee voorbeelden: migratie en desurbanisatie 

De relevantie van de onderzoeksvraag blijkt bijvoorbeeld uit het belang van betrouwbare 

inwonertallen – tot stand gekomen met behulp van systematisch onderzoek – voor het in kaart 

brengen van migratie- en (des)urbanisatieprocessen. In deze twee complexe 

onderzoeksgebieden kunnen de gegevens over bevolkingsomvang snel een eerste idee geven 

van de kwantiteit en de aard van aankomst en vertrek uit de steden. Wanneer er ook een indicatie 

van het geboortesaldo bekend is kan worden berekend of er sprake is van groei of krimp en 

waar die vandaan komt: door aankomst of vertrek, door een geboorte- of sterfteoverschot of 

door een combinatie van beide. Hoe vervolgens de onderverdeling is van de komende en 

vertrekkende personen, kan dan het onderwerp zijn van nadere studie: welk percentage kan 
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worden gekwalificeerd als behorend tot immigratie of emigratie en welk percentage tot 

urbanisatie- of desurbanisatie?  

 

Migratie 

In zijn vergadering van 7 augustus 1901 schreef het bestuur van de Koninklijke Vlaamsche 

Academie voor Taal- en Letterkunde in Gent zes prijsvragen uit.3 Een daarvan had de titel 

‘Welken invloed hebben de Zuid-Nederlandsche uitgewekenen van de XVIe eeuw uitgeoefend 

op de taal- en letterkunde, de kunst, den handel, de nijverheid en de staatkundige ontwikkeling 

van Noord-Nederland’. De winnaar zou 600 frank ontvangen. Tijdens de bestuursvergadering 

van 18 februari 1903 bleek dat er voor dit onderwerp geen inzendingen waren. Het onderwerp 

kwam daarna wel steeds terug op de agenda en in 1905 werd er eindelijk een manuscript 

ingeleverd. De auteur was de jurist Johan Eggen, advocaat te Gent. Het boek verscheen drie 

jaar later, in 1908, en richtte zich vooral op de kwalitatieve aspecten van de migratie: de invloed 

van de uitgewekenen op de ontwikkeling van de Republiek in kerkelijk, staatkundig, militair, 

taal- en letterkundig, wetenschappelijk, economisch en cultureel opzicht.4 De conclusie laat 

zich niet moeilijk raden: die invloed was bepalend geweest voor de enorme welvaart in de 

Noord-Nederlandse Gouden Eeuw. Tegelijkertijd kregen de Zuidelijke Nederlanden zware 

klappen door het enorme verlies van mensen, kennis, handelsnetwerken en kapitaal. Voor zowel 

het noorden als het zuiden zou de migratiegolf bepalend zijn voor de geschiedenis van de 

eeuwen die volgden.5 Het kwantitatieve aspect kreeg pas in het laatste hoofdstuk een globale 

berekening. Het totaal aantal personen dat van de Zuidelijke Nederlanden naar de Republiek 

trok stelde hij op 604.000. Eggen bakende de periode waarin deze migratie plaatsvond niet 

precies af. De titel van zijn studie suggereert dat deze viel tussen het eind van de zestiende en 

het begin van de zeventiende eeuw.  

Het Nederlandse antwoord op het boek van Eggen kwam op 19 december 1916, toen de 

gereformeerde Vlissingse predikant en kerkhistoricus Aart Arnout van Schelven een rede hield 

ter aanvaarding van het hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn 

leeropdracht was de algemene en vaderlandse geschiedenis van de middeleeuwen en de tijd der 

Reformatie en Contrareformatie.6 De toespraak werd in 1919 uitgegeven en kan worden gezien 

 

3 Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (hierna: KANTL), 1901, p. 78-80.  
4 Eggen, 1908. 
5 Ibidem, p. 203-212. 
6 Smitskamp, 1955, p. 74-77. 
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als de ideaaltypische tegenhanger van de studie uit 1908 van Eggen.7 Van Schelven noemde het 

beschikbaar hebben van nieuw archiefmateriaal als een van de ontstaansredenen van dit nieuwe 

onderzoek.8 Belangrijker was evenwel zijn inzicht dat de meningen over de aard en de omvang 

van de immigratie naar de Republiek aan het eind van de zestiende eeuw nogal uiteenliepen en 

het tijd was om een poging te doen om tot een ‘communis opinio’ te komen. Hij maakte direct 

duidelijk in welke richting die zich zou moeten bewegen. Van Schelven spande zich niet alleen 

in om de kwalitatieve bevindingen van de Gentse jurist af te zwakken, zo niet te falsificeren, 

ook kwam hij in zijn berekeningen met betrekking tot het aantal zuidelijke vluchtelingen uit op 

nog geen tiende van het aantal dat Eggen noemde: 60.000.9  

 

  

Abeelding 1.1 en 1.2. Omslagen van de boeken van Johan Eggen en Aart Arnoud van Schelven uit 1908 en 1919. 

 

 

7 Van Schelven, 1919. NB: de hiernavolgende beschrijving van deze toespraak is ontleend aan de uitgave van 

1919.  
8 Ibidem, p. 6, voetnoot 2. Volgens Van Schelven had er inmiddels nieuw onderzoek plaatsgevonden in de 

archieven van de steden Utrecht, Amsterdam, Vlissingen en Leiden en van de provincie Zeeland.  
9 Ibidem, p. 16.  
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Deze vroege polemiek over de vraag hoeveel migranten er van zuid naar noord waren getrokken 

in de aanloop naar de Gouden Eeuw van de Republiek laat zien dat een eeuw geleden de 

kwantitatieve uitkomsten van twee onderzoeken met hetzelfde onderwerp extreem van elkaar 

konden verschillen. De oorzaak was gelegen in de wijze waarop beide auteurs de ontwikkeling 

van de stedelijke inwonertallen hadden berekend: die kan met weinig overdrijving als 

speculatief worden betiteld. Eggen had de volgende inventarisaties en berekeningen gemaakt: 

in 1584-1585 vestigden zich in Middelburg 1900 gezinnen, in 1586 volgden nog eens 36, naar 

Goes kwamen er 130 tussen 1589 en 1646 en in Gent werden er in 1585, 9.000 paspoorten 

uitgegeven. Eggen noemde in zijn boek daarnaast ruim 1014 namen van Zuid-Nederlandsche 

vluchtelingen, telde al deze aantallen bij elkaar op, vermenigvuldigde de som met vijf 

gezinsleden – ook de paspoorten en de los getelde namen werden als gezin gerekend – en 

verkreeg het cijfer van 60.400 uitgeweken Zuid-Nederlanders uit de onderzochte steden. Omdat 

dit laatste een beperkt aantal betrof, stelde hij vervolgens voor om een factor 10 te gebruiken 

voor alle steden die met vertrek en aankomst te maken hadden gekregen, zodat het totaal aantal 

personen dat van de Zuidelijke Nederlanden naar de Republiek trok, op 604.000 kon worden 

gesteld.10 

Ook bij Van Schelven waren de datasets zeer klein. Over Leiden rapporteerde hij de 

cijfers van Posthumus uit 1912 en Blok uit 1916.11 In 1622 woonden er 45.000 mensen in de 

stad, waarvan tweederde uit het zuiden afkomstig was. Het enige cijfer uit de 16e eeuw dat hij 

gebruikte was afkomstig van een huizentelling uit 1581: daarin werd, zonder specificaties, 

gemeld dat er in dat jaar van alle weerbare mannen, 300 uit het zuiden kwamen.12 Voor 

Middelburg presenteerde Van Schelven drie cijfers: de inwonertallen van de jaren 1584, 1585 

en 1586. In die jaren kwamen er respectievelijk 400, 1155 en 1150 uitgewekenen naar de stad.13 

Voor Haarlem beriep hij zich op de transcriptie van een primaire bron uit de stadsbibliotheek, 

waarin hij de aantallen Zuid-Nederlandse gezinnen had geteld die in de jaren 1578, 1579 en 

1580-1587 in de stad waren komen wonen: respectievelijk 15, 27 en 600-700.14 Rotterdam 

leverde één getal op: de 10.000 mensen die uit het zuiden in het laatste kwart van de 16e eeuw 

naar Rotterdam verhuisden. Als bron gebruikte hij meerdere artikelen van de historicus Roelof 

 

10 Eggen, 1908, p. 10, 16, 211. 
11 Van Schelven, 1919, p. 13. 
12 Van Schelven vermeldde niet de naam en de locatie van de bron. Waarschijnlijk doelde hij op een Kohier 

betreffende een volkstelling in 1581: Regionaal Archief Leiden (RAL), nr. 1074.  
13 Ibidem, p. 13, 14.  
14 Ibidem, p. 14. 
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Bijlsma over dit onderwerp.15 Ook voor Amsterdam noemde hij slechts één getal: een totaal 

aantal zuidelijke immigranten van 30.000.16 Van Schelven gaf niet aan, zoals Eggen dat wel 

deed, hoe hij op basis van deze summiere informatie zijn aantal van 60.000 zuidelijke 

immigranten had berekend. Hij wees nog wel op het relatief lage aantal inwoners van de 

Republiek, dat in 1623 anderhalf miljoen bedroeg. Ook hadden de meeste zuidelijke gebieden, 

vooral de Waalse provincies, nauwelijks te maken gekregen met emigratie en was ook de 

remigratie aanzienlijk geweest. Van Schelven wees daarnaast op de volgens hem ‘roerigen en 

het toneel vullenden aard’ van de Belgen die zouden neigen tot overschatting van de aantallen 

gewekenen. Hij stelde daar tegenover dat er ook veel economische uitgewekenen waren, 

waaronder een aanzienlijk aantal katholieken, die niet waren meegeteld in zijn onderzoek.17 Het 

getal van 60.000 kon daarom wat hem betreft worden gehandhaafd.  

 In de latere literatuur – zeker die van na omstreeks 1980 – zijn er aanzienlijke 

verbeteringen opgetreden in de wijze waarop berekeningen tot stand kwamen, niet in de laatste 

plaats omdat het vaak grondige onderzoek in kleinschalige primaire bronnen een zeer 

belangrijke plaats ging opeisen en tot baanbrekende studies heeft geleid met gedetailleerde 

gegevens. Wanneer het echter ging om het maken van totaalberekeningen, bleef de 

onzekerheidsfactor een grote rol spelen. Desondanks is er in grote lijnen wel enige consensus 

over de berekeningen die uiteenlopen van tegen de 100.000 tot tegen de 200.000 zuidelijke 

immigranten die in het laatste kwart van de zestiende eeuw en het eerste kwart van de 

zeventiende eeuw van zuid naar noord verhuisden. Onduidelijk, en in elk geval per auteur 

wisselend, zijn de periodisering, het land van afkomst en de vraag of het ging om 

geloofsvluchtelingen of om personen die om economische redenen de wijk namen. In 1980 

stelde de Wageningse historicus Ad van der Woude in het demografiehoofdstuk in deel 5 van 

de Algemene Geschiedenis der Nederlanden het totaal aantal zuidelijke uitgewekenen die 

tussen 1500 en 1650 naar het gewest Holland kwamen, op 150.000.18 In 2002 stelde de sociaal 

historicus Jan Lucassen het aantal migranten dat tussen 1600 en 1800 uit verschillende landen 

naar Holland kwam op 600.000: 150.000 vluchtelingen en 450.000 economische migranten.19 

Economisch en sociaal historicus Jelle van Lottum kwam in 2008 op een aantal van 87.500 

 

15 Ibidem, p. 15, verwijzend naar (waarschijnlijk): Bijlsma, 1916, p. 858; of verwijzend naar Bijlsma, 1915, p. 

42, 43. 
16 Ibidem, p. 16, verwijzend naar: De Economist, 1918, p. 480. 
17 Ibidem, p. 16-17.  
18 Van der Woude, 1980, p. 140-141. Van der Woude noemde in hetzelfde artikel een migratiesaldo van 200.000 

tussen 1500 en 1650.  
19 Lucassen, 2002, p. 20; Lucassen, 2011, p. 205.  
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migranten dat tussen 1550 en 1650 vanuit België naar Nederland verhuisde.20 In hetzelfde jaar 

noemden historicus Herman Obdeijn en de hoogleraar migratiegeschiedenis Marlou Schrover 

een aantal van 100.000-150.000 zuidelijke uitgewekenen tussen 1572 en 1630 waarin zowel de 

geloofsvluchtelingen waren opgenomen als de economische.21 

Voor alle ‘moderne’ auteurs geldt dat de Zeeuwse cijfers ofwel niet worden genoemd 

ofwel zijn gebaseerd op zeer globale aannames of extrapolaties vanuit gebieden waarover meer 

bekend is. Dat is opvallend omdat zowel bij Eggen als bij Van Schelven de Zeeuwse cijfers 

dominant waren in hun berekeningen. De Utrechtse kunsthistoricus Jan Briels schreef in 1985 

de meest uitgebreide studie over de migratiecijfers tot dan toe, maar kwam voor Zeeland niet 

verder dan één enkel getal voor Middelburg: tussen 1576 en 1622 zouden 15.000 immigranten 

in de stad zijn komen wonen.22 Hij baseerde zijn berekening op het saldo van de inwonertallen 

in beide jaren, die hij weer ontleende aan de gegevens hierover in de beknopte geschiedenis van 

Middelburg die de gemeentearchivaris Willem Sybrand Unger schreef in 1966. Ook in de tussen 

2012 en 2014 verschenen vierdelige Geschiedenis van Zeeland was weinig ruimte vrijgemaakt 

voor de migratiegeschiedenis van de provincie.23 De auteurs kwamen in de delen II en III, die 

handelen over de periode 1550-1850, niet verder dan het presenteren van enkele gegevens uit 

de poorterboeken, maar gaven geen totaalcijfers. Wel werd in Deel II een berekening gedaan 

van het totaal aantal vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden naar de Noordelijke 

Nederlanden vanaf 1572 tot halverwege de zeventiende eeuw, daarbij verwijzend naar het boek 

van Briels: 100.000 tot 150.000.24  

 

Urbanisatie en desurbanisatie  

Ook in debatten over urbanisatie en desurbanisatie – een begrippenpaar dat nauw verstrengeld 

is met immigratie en emigratie - is de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens over 

stedelijke inwonertallen van groot belang. Elke stad kent periodes van demografische groei en 

verval. Soms staan die golfbewegingen op zichzelf, soms komen ze overeen met die van andere 

steden in dezelfde regio of in grotere geografische eenheden. In het laatste geval is er sprake 

van een trend die in grote lijnen verklaard kan worden vanuit verschillende historische 

 

20 Van Lottum, 2008, p. 199. 
21 Obdeijn & Schrover, 2008, p. 32. 
22 Briels, 1985, p. 188-189, 214. 
23 Van Cruyningen, 2012, p. 114-121; Brusse, 2013, p. 134-139.  
24 Van Cruyningen, 2012, p. 114 (verwijst naar Briels, 1985, p. 220).  
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disciplines zoals de economische, politieke, sociale, agrarische, demografische en medische 

geschiedenis.  

Het hiervoor besproken migratievoorbeeld uit het begin van de twintigste eeuw inzake 

het extreme verschil van inzicht over het aantal mensen dat rond 1600 van zuid naar noord 

verhuisde, staat niet op zichzelf. In een debat omstreeks 2006 over urbanisatie en desurbanisatie 

in Zeeland gedurende de zeventiende en achttiende eeuw kwamen eveneens uiteenlopende 

berekeningen over stedelijke inwonertallen aan de orde. Dit debat raakte in een 

stroomversnelling toen NWO besloot om het vervolgonderzoek financieel te ondersteunen.25 De 

start van het project, De balans tussen stad en platteland; desurbanisatie en de opkomst van de 

agrarische samenleving: Zeeland 1700-1860, vond plaats op 6 november van dat jaar in het 

abdijcomplex in Middelburg. De inleidingen en referaten werden later gebundeld in een 

speciale uitgave van Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 

Doel van het project was om desurbanisatie niet langer alleen maar te benaderen vanuit het 

oogpunt van verval, maar opnieuw te analyseren in een transformatiedebat op politiek, 

economisch en cultureel gebied. De ambities waren hoog: naast de bijdrage aan het op een 

hoger plan tillen van het debat en de Zeeuwse geschiedenis, zou er inzicht geboden kunnen 

worden in de gevolgen van ruimtelijke transformatieprocessen op een mondiaal schaalniveau.26 

De bevolkingstotalen van de Zeeuwse steden vormden de kwantitatieve basis van het debat. 

Aan Middelburg zijn in de bundel drie van de zeven bijdragen gewijd. Twee spitsten zich toe 

op de bevolkingstotalen: het artikel van Brusse en van Van Cruyningen.27  

De bronnen voor deze cijfers, de doop-, trouw- en begraafregisters, zijn voor wat betreft 

de Zeeuwse hoofdstad verre van volledig wanneer het gaat om het samenstellen van reeksen 

over langere periodes. Bij de verwoesting van het stadhuis en het stadsarchief op 17 mei 1940 

zijn deze registers verloren gegaan, zodat onderzoekers zich moeten beperken tot de primaire 

bronnen die niet zijn verbrand, elders werden bewaard, in vroeger tijden waren gekopieerd door 

onderzoekers of opgenomen in publicaties. Deze situatie heeft geleid tot een bonte verzameling 

van speculaties over de inwonertallen van de stad vóór 1795. Van dat laatste jaar zijn de 

 

25 Projecten: (1) The balance between city and countryside. Disurbanisation and the rise of an agrarian society: 

Zeeland 1700-1860. Projectnummer 360-53-050. Hoofdaanvrager: prof. dr. W.W. Mijnhardt (UU). Uitvoerders 

dr. P.G. Brusse, dr. J. Dekker, dr. N. Mirnig, dr. A. Neele. Looptijd 2005-12-01 tot 2011-07-25. (2) 

Democratisation and modernisation in the Dutch countryside, 1840-1920. Projectnummer 360-53-060. 

Hoofdaanvrager dr. A.J. Schuurman. Uitvoerders Mr. dr. P.J. van Cruyningen, dr. R.N.J. Rommes, drs. R. 

Visschers. Looptijd 2005-05-01 tot 2010-07-13.  
26 Schuurman, 2006. 
27 Brusse, 2006; Van Cruyningen, 2006.  
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resultaten van de volkstelling beschikbaar. Het bevolkingstotaal van de stad Middelburg zonder 

de stadsambachten in het omringende gebied in dat jaar was 17.687.28  

Wanneer de desurbanisatie-these wordt gevolgd, namelijk dat de stedelijke bevolking 

in de achttiende eeuw afnam ten gunste van het platteland, had Middelburg aan het eind van de 

zeventiende eeuw meer inwoners moeten hebben dan in 1795. Dit is bevestigd door alle 

onderzoekers die zich met de bevolkingsaantallen van de stad hebben beziggehouden, ook al 

lopen de speculaties flink uiteen. Zo rekende de rechtsgeleerde, staathuishoudkundige en 

volksvertegenwoordiger Gerrit Adriaan Fokker in 1878 uit dat Middelburg halverwege de 

zeventiende eeuw op het hoogtepunt van zijn welvaart, 30.000 inwoners had.29 Omstreeks 1700 

zou dat zijn gezakt naar 25.000 en in 1795 naar 17.687. Deze aantallen werden in de 

daaropvolgende eeuw in vele publicaties overgenomen.  

De Middelburgse archivaris Willem Sybrand Unger wees er in 1918 in De Economist 

op dat de berekening van de Middelburgse bevolkingsaantallen van Fokker tot stand was 

gekomen met behulp van een ‘niet geheel onaantastbare methode!’. In dit artikel over de 

Nederlandse bevolkingsstatistiek en de immigratie in Middelburg in de zestiende en 

zeventiende eeuw, had Unger zich overigens beperkt tot een analyse van de poorterboeken, 

zonder daaruit conclusies te trekken over de totale bevolking van de stad.30 Ook de Belgische 

historicus Roger Mols was zeer kritisch over het verval in de reeks van Fokker: een daling 

tussen 1655 en 1715, een stijging in de tien jaar daarna en vervolgens weer daling in de twintig 

jaar daarna.31 Pas in 1998 was het Peter Priester die in zijn Geschiedenis van de Zeeuwse 

landbouw circa 1600-1910 tot een substantiële bijstelling van het getal van Fokker kwam: 

Middelburg had omstreeks 1650 niet 30.000, maar 18.500 inwoners en aan het begin van de 

achttiende eeuw niet 25.000 maar 16.500.32 Priester legde het verband tussen de 

productieprocessen in de landbouw en de economische activiteiten daarbuiten, zoals het proces 

waarin steeds meer werk werd uitbesteed aan gespecialiseerde ondernemingen. In het kader 

daarvan berekende hij de inwonertallen van alle Zeeuwse eilanden, onder meer die van een 

aantal steden, waarbij Middelburg apart werd becijferd en Goes, Tholen, Veere, Vlissingen en 

Zierikzee gezamenlijk.33 Priester baseerde zich deels op bestaande literatuur en deels op fiscale 

 

28 Commissie, 1796. De stadsambachten Seisambacht, Noordmonster, Mortiere en Hayman telden gezamenlijk 

2459 inwoners.  
29 Fokker, 1875, p. 95. 
30 Unger, 1918, p. 483. 
31 Mols, 1955, I, p. 288. 
32 Brusse, 2006, p. 58. 
33 Priester, 1998, p. 52, 481, 485; Kooij, 2000, p. 3.  
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bronnen: honderdste penning, haarstedengeld, hoofdgeld en gemaalbelasting en hanteerde voor 

het omrekenen van de gegevens uit de twee eerstgenoemde niet-hoofdelijke tellingen een 

reductiefactor van 5 inwoners per wooneenheid.34  

Een jaar later was het stadsarchivaris Peter Sijnke die stelde dat Fokker dichter bij de 

werkelijke aantallen zat dan Priester.35 In 2006 probeerden de historici Paul Brusse en Piet van 

Cruyningen in de desurbanisatiebundel de oorzaken van deze verschillen te achterhalen. Die 

zouden onder meer gelegen kunnen hebben in het wel of niet meerekenen van de bevolking in 

de stadsambachten van Middelburg, waar honderden mensen woonden. In 1795 waren dat er 

zelfs 2459.36 Brusse kwam uiteindelijk tot een bevolkingstotaal van 17.500 omstreeks 1700.37 

Hij rekende alleen met de inwoners van de stad. Van Cruyningen meldde in dezelfde bundel 

dat het zo dicht mogelijk benaderen van de precieze bevolkingsgrootte van de stad niet zo heel 

veel uitmaakt voor de uitkomsten van het desurbanisatie-debat. Middelburg was – ook met de 

‘lage’ berekening van 18.000 inwoners omstreeks 1650 – even groot als alle andere Zeeuwse 

steden samen en bleef in de achttiende eeuw een stad die als draaischijf in het regionale 

handelsnetwerk fungeerde en nauwelijks krimp vertoonde. Dit gegeven was volgens de auteur 

van groter belang dan het meer exact kunnen weergeven van de inwoneraantallen.38 Het 

desurbanisatie-debat mondde uit in meerdere studies en een voorstel voor een nieuw sjabloon 

voor de Nederlandse geschiedschrijving waarin de achttiende en de negentiende eeuw kan 

worden benaderd vanuit het concept urbanisatie. Dit zou veel meer recht doen aan de 

Nederlandse uniciteit.39  

Terug naar de reden waarom dit debat geldt als recent voorbeeld van een wijze waarop 

in de historische demografie betrouwbare gegevens over stedelijke inwonertallen de 

deelnemers verder had kunnen helpen in hun onderzoek. In een dergelijk debat, dat in de kern 

gaat over de wisselwerking tussen de bevolkingsaantallen van steden en die van het platteland, 

zouden deze getallen – in weerwil van de argumentatie van Van Cruyningen – zo dicht mogelijk 

bij de werkelijkheid moeten liggen. De historicus wordt daarbij altijd belemmerd door het 

schaars aanwezige bronnenmateriaal, maar mag er niet a priori vanuit gaan dat eerdere literatuur 

over dit onderwerp het bij het rechte eind heeft. Zeker niet wanneer de verschillende 

 

34 Priester, 1998, respectievelijk p. 449-454, 454-470 en 475. 
35 Sijnke, 1999, p. 16-20 (vermeld in: Brusse, 2006, p. 58).  
36 Brusse, 2006, p. 58-65.  
37 Ibidem, p. 66.  
38 Van Cruyningen, 2006, p. 76, 78.  
39 Brusse, 2011.  
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onderzoekers elkaar zo tegenspreken als in het desurbanisatie-debat. Alleen al over de 

Middelburgse bevolkingscijfers komen er drie verschillende visies op het inwonertal aan het 

begin van de achttiende eeuw naar voren: Fokker (25.000), Priester (16.500) en Brusse 

(17.500). De vraag is daarom waarom er een fundamenteel debat werd gestart over 

desurbanisatie in Zeeland in de achttiende en negentiende eeuw zonder overeenstemming te 

hebben over het aantal mensen dat in het begin en aan het eind van de onderzoeksperiode in de 

Zeeuwse steden woonde. Deze vraag is relevant omdat de uitkomsten van het debat direct als 

standaard zouden gaan dienen voor de literatuur na 2011, waaronder deel III van de vierdelige 

Geschiedenis van Zeeland uit 2012-2014.40 

 

1.3 Historische demografie: meer dan alleen bevolkingsaantallen  

 

Het pleidooi van Roger Mols voor het gebruik van stadsplattegronden, waarmee dit hoofdstuk 

begon, paste volledig in de methodologische opzet van zijn Introduction. Zo vond de Vlaamse 

historicus Hans van Werveke in 1957 dat Mols’ ideeën de basis zouden moeten zijn voor al het 

nieuwe historisch-demografisch onderzoek. Tot dan toe hadden de beoefenaars van deze 

discipline zich volgens hem beperkt tot een puur empirische aanpak, die per onderzoeker kon 

verschillen. Daarbij werd voorbijgegaan aan eerdere, meer generalistische oriëntaties en 

debatten over onderzoekstechnieken en vergelijkende analyses.41 In die zin is het eerste deel 

van Introduction methodologisch gezien het meest belangrijk. Hierin inventariseerde en 

analyseerde Mols de bronnen die waren gebruikt in het historisch-demografisch onderzoek in 

West- en Midden-Europa. Hij beperkte zich hierbij tot de steden vanwege de doorgaans ruime 

beschikbaarheid van bronnenmateriaal in vergelijking met het platteland. Een stad definieerde 

hij als een agglomeratie die zich onderscheidt door een voldoende ontwikkelde centrale functie. 

De tijdsperiode waarover Mols uitspraken deed was die tussen het einde van de veertiende 

eeuw, de vroegste periode waarvan ‘meer dan sporadisch’ de bevolkingsgegevens bewaard zijn 

gebleven, en het einde van de achttiende eeuw toen de grote volkstellingen van start gingen met 

een op nationaal niveau geprotocolleerde methode van tellen.42 De verdienste van Mols was dat 

hij niet alleen de enorme hoeveelheid bronnenmateriaal op een rij zette en rubriceerde, maar 

 

40 Brusse, 2012-2014, III, p. 117-118. 
41 Van Werveke, 1957, p. 154-155. 
42 Mols, 1954-1956, Deel I, p. XVIII- XXV. 
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dat hij aan de hand van de gegevens uit de bronnen richtlijnen formuleerde voor het 

samenstellen van nieuwe datareeksen en dit ook daadwerkelijk ten uitvoer bracht.43  

De historische demografie heeft in de ruim 60 jaar na het verschijnen van Introduction 

een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Mols’ visie op de methodologische richting die het 

vakgebied zou moeten gaan volgen, heeft daarin zeker een rol gespeeld. Vooraanstaande tijd- 

en vakgenoten als Hans van Werveke, Michel Dierickx en René Boumans waren daarover in 

hun commentaren direct na het verschijnen van het werk duidelijk: deze aanpak verdiende 

navolging en zou het vakgebied ingrijpend veranderen.44  

Anders was het met de specifieke aanbeveling van Mols over het gebruik van de 

stadsplattegronden uit de zestiende en zeventiende eeuw ten behoeve van het berekenen van 

stedelijke inwonertallen. Hieraan is in de ruim 60 jaar na het verschijnen van Introduction 

nauwelijks navolging gegeven. Wel zijn er verschillende studies verschenen waarin de kaarten 

werden gebruikt voor doeleinden die buiten de historische cartografie lagen. Zo kent het 

vakgebied van de stadsgeschiedenis, vaak in combinatie met sociale en economische 

geschiedenis, verschillende studies waarin de plattegronden een rol spelen. Recente 

voorbeelden hiervan zijn Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte van 

Bram Vannieuwehuyze en Atlas van de verstedelijking in Nederland van Reinout Rutte en Jaap 

Evert Abrahamse.45  

In deze studie, Meten en tellen, wordt wél nadrukkelijk ingegaan op de aanbeveling van 

Mols. Meer specifiek: het aan de hand van de stadsplattegronden berekenen van de 

inwoneraantallen van een selectie van steden waarvan plattegronden van zowel Jacob van 

Deventer als Joan Blaeu beschikbaar zijn. De nadruk zal komen te liggen op de te gebruiken 

methodiek die – geheel in lijn met de inzichten van Mols – consistent, schaalbaar, verifieerbaar, 

falsificeerbaar, onderling vergelijkbaar en repliceerbaar moet zijn.  

Alvorens kan worden ingegaan op de methode en het bijbehorende specifieke 

literatuuronderzoek in de onderzoekshoofdstukken 2, 3, 4 en 5, zal een schets worden gegeven 

van de ontwikkeling van het vakgebied na de publicatie van Mols in 1956, met af en toe een 

verwijzing naar inzichten uit de eerste helft van de twintigste eeuw en de drie eeuwen daarvoor. 

Het overzicht bestaat uit twee delen. In het vervolg van deze paragraaf 1.3 wordt ingegaan op 

 

43 Van Werveke, 1957, p. 154.  
44 Boumans, 1957, p. 3-4; Van Werveke, 1957, p. 154-155; Dierickx, 1956-57, p. 541-548. 
45 Vannieuwenhuyze, 2008; Rutte & Abrahamse, 2014. Zie ook: het Europese project Historic Town Atlasses 

(https://www.uni-muenster.de/Staedtegeschichte/en/portal/staedteatlanten/) en de historiografische overzichten 

van Rutte (Rutte, 2008, III, p. 71-86) en Vannieuwenhuyze & Rutte (2015, p. 375-398).  
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de ontwikkeling van het vakgebied in de breedte en de diepte. In paragraaf 1.4 zullen 

antwoorden worden gezocht op de vraag hoe deze nieuwe ontwikkelingen een rol hebben 

gespeeld en nog kunnen spelen in het berekenen van stedelijke inwonertallen, het primaire 

thema van deze studie.  

Het is onmogelijk om de ontwikkeling van het vakgebied in een luttel aantal pagina’s te 

beschrijven en te analyseren en daarbij recht te doen aan alle subdisciplines, interacties met 

andere wetenschappen en de vele honderden onderzoeken die de afgelopen ruim zestig jaar het 

licht hebben gezien en het vak vooruit hebben geholpen. Daarom is dit inleidende hoofdstuk 

gekozen voor een samenvattende beschrijving aan de hand van de drie het meest in het oog 

springende kenmerken: (a) het belang van de levensloop- en gezinsgeschiedenis, (b) de 

diversiteit van het vakgebied en (c) haar multi- en interdisciplinaire karakter. In de conclusie 

van deze paragraaf wordt kort ingegaan op een vierde kenmerk: (d) het systematiseren en 

uniformeren van de onderzoeksmethoden.  

 

(a) Het belang van de levensloop- en gezinsgeschiedenis  

In 1989 verscheen onder de redactie van de Vlaamse historici Michel Cloet en Chris 

Vandenbroeke de bundel Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie in Vlaanderen.46 

De auteurs waren jonge en net afgestudeerde historici die waren gevraagd om hun vaak 

omvangrijke historisch-demografische studies om te werken tot publicabele artikelen. Vier van 

de tien bijdragen betroffen gezinsreconstructies in even zoveel dorpen in de zeventiende en 

achttiende eeuw. Een vijfde dorpsmonografie handelde over het huwelijks- en 

voortplantingspatroon van steuntrekkende armen in Velzeke gedurende de periode 1648-1749. 

Twee bijdragen richtten zich op de mortaliteit in het zuidwesten van Brabant tijdens de 

achttiende eeuw en van Oost- en West-Vlaanderen in het begin negentiende eeuw en 

evenzoveel artikelen hadden mobiliteit in en rond Tielt als onderzoeksgebied in respectievelijk 

de jaren van de Negenjarige Oorlog en het eind van de achttiende eeuw. De bundel sluit af met 

het bevolkingsverloop in Gent in de decennia rond 1800. De artikelen gaven volgens de twee 

redacteuren een goed beeld van de wijze waarop het historisch-demografisch onderzoek zich in 

de voorliggende decennia had ontwikkeld: van een oppervlakkige en ‘benaderende weergave 

van het bevolkingscijfer’ naar het ‘meer bepaald uitwerken van gezinsreconstructies door de 

bestaande normatieve tellingen aan een diepteonderzoek volgens de vereisten van de 

 

46 Cloet & Vandenbroeke, 1989.  
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gezinssociologie te onderwerpen’. Hierdoor konden ‘zelfs de meest intieme facetten van het 

menselijk bestaan niet langer aan het speurend oog van de historicus-demograaf ontsnappen’.47 

De redacteuren benadrukten dat cijfers in deze multidisciplinaire benadering altijd cruciaal 

zouden blijven, maar nooit meer doel op zich mochten zijn.  

In een bespreking van de bundel in 1992 prees de Nederlandse historicus Theo Engelen 

de redacteuren en de auteurs voor het comprimeren en toegankelijk maken van de tien 

onderliggende ‘volumineuze’ studies. Hij wees er daarbij op dat het historisch-demografisch 

onderzoek altijd te maken zal hebben met het noodzakelijke gebruik van ‘afschrikwekkende 

statistische technieken’ en dat de arbeidsinzet van de onderzoekers steeds zeer groot zal moeten 

zijn. Een gezinsreconstructie van een dorp van ongeveer 1000 inwoners over 150 tot 200 jaar 

zou volgens Engelen 1500 tot 2000 uren werk kosten, een van de redenen waarom het 

onderzoeksveld van dit soort studies tot dan toe beperkt bleef tot zeer kleine gemeenschappen 

waarbij, ondanks alle inspanningen, slechts een derde deel tot de helft van de bevolking in kaart 

kon worden gebracht.48  

Toch had dit ‘monnikenwerk’ in de jaren 1960, 1970 en 1980 bij steeds meer 

onderzoekers terrein gewonnen. Cloet en Vandenbroeke benadrukten dat in België het aantal 

historisch-demografische studies tussen 1977 en 1982 was verdubbeld.49 In de decennia daarna 

zou deze ontwikkeling zich versterkt doorzetten. Zij wezen er ook op dat in 1903 Henri Pirenne, 

hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Gent, er al voor pleitte de historische demografie 

los te weken van alleen maar het vaststellen van bevolkingscijfers en meer kennis te verkrijgen 

over de mens en zijn sociale omgeving, waarvoor veel bronnenmateriaal aanwezig was.50 De 

uitspraak was opgetekend in het rapport Démographie dat hij opstelde voor het elfde ‘Congres 

International D’Hygiène et de Démographie’ in Brussel dat jaar.51 Behalve de verbreding van 

het vakgebied pleitte Pirenne ook voor een systematische bewerking van het bronnenmateriaal. 

Hij noemde daarbij (1) genealogieën die de onderzoeker in staat stellen om de ontwikkeling en 

het uitsterven van families te bestuderen, (2) registraties van nieuwe burgers die, zelfs als ze 

onvolledig zijn, de middelen verschaffen om de immigratie naar de steden in kaart te brengen, 

(3) handelsregisters, die hoogwaardige informatie geven over de kleinburgerij en (4) tal van 

 

47 Ibidem, p. 6.  
48 Engelen, 1992, p. 318-319.  
49 Cloet & Vandenbroeke, 1989, p. 8. De inleiding op deze bundel uit 1989 werd al in 1983 geschreven. Zie ook 

Engelen, 1992, p. 318. 
50 Ibidem, p. 6. 
51 Pirenne, 1903, p. 14-15. 
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andere documenten zoals doodsbrieven, huisboeken en documenten over het kopen en verkopen 

van onroerend goed. Kortom, het materiaal dat tot dan toe vooral door genealogen werd 

gebruikt zou, strikt demografisch gezien, ook een rol moeten spelen in het werk van de 

statisticus: ‘La matière est la même, seule la mise en œuvre doit naturellement différer’.52 Cloet 

en Vandenbroeke stelden dat er sinds Pirenne weinig was gebeurd en dat het vakgebied zich 

vooral had beziggehouden met ‘een benaderende weergave van het bevolkingscijfer’. Dit beeld 

moet echter worden genuanceerd, in die zin dat er in de halve eeuw na de uitspraak van Pirenne 

wel degelijk ontwikkelingen waren die hebben gediend als fundamenten voor de wijze waarop 

het vakgebied zich na 1960 heeft verbreed en verdiept. 

Voor Pirenne gold historische demografie als een van de vele subdisciplines van het 

geschiedenisvak waarmee hij zich bezighield. Zijn bekendheid en grote invloed op vakgenoten 

tijdens zijn werkzame leven en latere generaties historici, wortelden vooral in grote werken 

zoals het monumentale Histoire de Belgique dat tussen 1899 en 1932 in zeven delen werd 

gepubliceerd en Mahomet et Charlemagne, postuum uitgegeven in 1937, waarin hij stelde dat 

de culturele en economische eenheid rond de Middellandse Zee zoals die was ontstaan in de 

Romeinse periode, niet werd verstoord door de volksverhuizingen in de vijfde eeuw, maar door 

de Arabische invallen vanaf de zevende eeuw.53 Hierdoor zou het Europese economische en 

politieke zwaartepunt in noordelijke richting zijn verschoven naar de gebieden ter hoogte van 

het Kanaal en de Noordzee. Deze stelling staat ook bekend als de Pirenne-these. Een van de 

latere historici die zich door dit laatste werk had laten inspireren was Fernand Braudel, in de 

jaren 1950 en 1960 de grote voorman van de groep historici rondom het Franse tijdschrift Les 

Annales en auteur van het driedelige La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l'époque 

de Philippe II uit 1947.54 Ook de voorgangers van Braudel, de oprichters van het tijdschrift in 

1929, Lucien Febvre en Marc Bloch, beschouwden de Gentse hoogleraar als een van hun grote 

inspiratiebronnen.55 Een beknopt overzicht van de Annales-geschiedenis en de verschillende 

denkrichtingen zoals deze ontstonden, weer verdwenen en soms ook weer terugkeerden, is 

nodig om de invloed op de historische demografie in historiografisch perspectief te kunnen 

zetten.  

 

 

52 Ibidem, p. 15.  
53 Pirenne, 1899-1932; Pirenne, 1937. 
54 Braudel, 1949; Burke, 2015, p. 43. 
55 Burke, 2015, p. 14, 23. 
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De Annales-school 

De oprichters van Annales Febvre en Bloch beoogden in 1929 een verandering in de wijze van 

geschiedschrijving: van een vooral politieke en militaire benadering naar een 

geschiedschrijving waarin een prominente plaats was ingeruimd voor de sociale 

wetenschappen: in de beginjaren waren dat vooral economie en sociologie die ook de kennis en 

de ervaring leverden voor wat betreft het gebruik van kwantitatieve methoden en technieken.56 

In de periode na de Tweede Wereldoorlog groeide er naast de economie en de sociologie, 

belangstelling voor antropologie, geografie, cultuurgeschiedenis, politicologie, theologie, 

mentaliteitsgeschiedenis en de wetenschappen die een meer exact karakter hadden zoals 

ecologie en demografie. Deze aanpak zorgde niet alleen voor nieuwe gezichtspunten op de loop 

van de historie, maar ook voor niet eerder gebruikte methodologische kaders waarbinnen het 

geschiedkundig onderzoek kon worden gestructureerd. Voor het vertellen van verhalen over 

grote mannen en hun grote daden, met als belangrijkste techniek het narrativisme, restte nog 

slechts een plaats op de achtergrond.  

Op 15 januari 1929 verscheen het eerste nummer van Annales d’histoire économique et 

sociale. De beide hoofdredacteuren waren voor en tijdens de oorlog de belangrijkste auteurs. 

Artikelen waren sterk in de minderheid. De meeste plaats was ingeruimd voor 

wetenschappelijke informatie, boekbesprekingen en -aankondigingen, nieuws, plannen en 

programma’s.57 Na 1945 werd het tijdschrift onder leiding van Febvre – Bloch had de oorlog 

niet overleefd – geprofessionaliseerd. Febvre kreeg na 1945 verschillende belangrijke functies 

in het Franse hoger onderwijs. Hoewel hij nog steeds zeer productief was, besefte hij dat zijn 

geesteskind een vaste stabiele organisatie nodig had.58 Dat betekende dat er ook gezocht moest 

worden naar een nieuwe generatie redacteuren. Febvre kon daarvoor putten uit een groot 

reservoir van volgelingen. Sterker nog: zijn beweging was van een ‘ketterse sekte’ uitgegroeid 

tot het nieuwe establishment binnen de Franse historische wetenschap.59 De nieuwe leider van 

het tijdschrift werd Fernand Braudel, die al ten tijde van de oprichting in 1929 contact had 

gehad met Febvre.  

 

56 De volledige naam van het tijschrift was: Annales d’histoire économique et sociale. Deze naam veranderde in 

1939, 1944, 1946 en 1994 in respectievelijk Annales d’histoire sociale; Mélanges d’histoire sociale; Annales. 

Economies. Sociétés. Civilisations; Annales. Histoire Sciences Sociales. 
57 Wesseling, 1986, p. 551. 
58 Ibidem, p. 553; Burke, 2015, p. 28. 
59 Ibidem, p. 29-35. 
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Braudel promoveerde in 1947 op het driedelige La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à 

l’époque de Philippe II.60 Deze geschiedenis van de Middellandse Zee en de landen eromheen 

werd geanalyseerd aan de hand van drie lagen, respectievelijk de structuren (longue durée), de 

conjuncturen (moyenne durée) en de evenementen (courte durée). De drie lagen 

representeerden een hiërarchie van samenhangende drijvende krachten waarmee het 

geschiedenisverloop kon worden begrepen. Braudel construeerde hiermee een model dat kan 

worden beschreven als een driedimensionale matrix, waarbij de geschiedenis met alle hulp- en 

subdisciplines, de ruimte en de tijd op respectievelijk de hoogte, diepte en breedte-as zijn 

geprojecteerd.  

 

Afbeelding 1.3. De driedimensionale matrix van Braudel.61  

 

De drie lagen, de durées, vormen het hart van de matrix en laten zien hoe zij zich tot elkaar 

verhouden in tijd en ruimte en door welke disciplines zij kunnen worden onderzocht, 

geanalyseerd en beschreven. Braudel beschouwde de quasi-permante structuren als de meest 

fundamentele krachten van de geschiedenis. De conjuncturen en de evenementen waren dat 

veel minder. Deze visie is onder andere door de Wageningse hoogleraar Ad van der Woude in 

1980 genuanceerd in zijn inleiding op de delen 5-9 van de Nieuwe Algemene Geschiedenis der 

 

60 Braudel, 1947.  
61 Burke, 2015, p. 36-43; Van der Woude, 1980, p. 12-17; Breure e.a., 2008, p. 3; Gencúrová, 2016, p. 14. 
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Nederlanden : ook in de bovenste twee lagen van het model zou er sprake zijn van bestanddelen 

die zich traag ontwikkelen, zoals normen, waarden, zeden en tradities.62  

Braudel werd, zeker na de dood van Febvre, in 1956 de leidende Franse historicus die, 

net als zijn mentor, naast het wetenschappelijke werk, bestuurlijke macht naar zich toe trok. 

Onder zijn leiding evolueerde ook het tijdschrift. Het aantal belendende vakgebieden werd 

uitgebreid, waarbij vooral mentaliteitsgeschiedenis en regionale en kwantitatieve geschiedenis 

een sterke opkomst doormaakten.63 Onder leiding van Braudel maakte de ruime aandacht van 

het tijdschrift voor de actualiteit en de contemporaine geschiedenis plaats voor artikelen over 

de economische geschiedenis van de vroegmoderne tijd.64 

  In het kielzog hiervan werd ook de historische demografie na 1950 een volwassen 

discipline waarin demografen en historici nauw samenwerkten en soms de overstap maakten 

naar het andere vakgebied. De demograaf Louis Henry deed dat al in 1940 toen hij zich ging 

bezighouden met familiegeschiedenis. Hij ontwikkelde een methode voor familiereconstructie 

waarbij hij gebruik maakte van geboorte-, sterfte- en huwelijksregisters en zich beperkte tot 

afgebakende gebieden en tijdvakken.65 De historicus Jean Meuvret hield zich bezig met het 

begrip ‘bestaanscrisis’ waarin hij stijgende graanprijzen koppelde aan hogere sterftecijfers en 

lagere geboortecijfers. Hij stelde dat dit soort crises in de tijd van Lodewijk XIV regelmatig 

voorkwam.66 Dit mechanisme werd overigens al in 1798 beschreven door Thomas Robert 

Malthus in zijn pamflet An Essay on the Principle of Population.67 In het model van Braudel 

tenslotte vond de demografie een plaats in de moyenne durée (de structuren), zoals in afbeelding 

1.1 is te zien.68  

In de jaren zestig combineerde Emmanuel Le Roy Ladurie het kwantitatieve en 

historisch-demografisch onderzoek met zijn interesse voor de fysieke omgeving, dat hij deelde 

met zijn leermeester Braudel. Zijn onderzoekingen resulteerden in drie vooraanstaande 

publicaties: het monumentale tweedelige Paysans de Languedoc uit 1966, Histoire du climat 

depuis l’an mil, een comparatieve studie over het klimaat van de laatste duizend jaar uit 1967 

en de wereldwijde bestseller Montaillou uit 1975. Ook Le Roy Ladurie toonde zich een volger 

 

62 Van der Woude, 1980, p. 12-13.  
63 Burke, 2015, p. 48-60. 
64 Wesseling, 1986, p. 553. 
65 Burke, 2015, p. 64-65. 
66 Ibidem. 
67 Malthus, 1798.  
68 Volgens de interpretaties van onder andere Burke, 2015, p. 36-43; Van der Woude, 1980, p. 12-17; Breure 

e.a., 2008, p. 3; Gencúrová, 2016, p. 14. 
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van het pre-industriële model van Malthus waarin bevolkingsomvang, welvaart en 

voedselproductie elkaars afhankelijken zijn.69 Voortbordurend op de studie van Meuvret wist 

hij aan te tonen dat de groei van de bevolking in de Languedoc in de zestiende en zeventiende 

eeuw een daling van de welvaart tot gevolg had en hongersnoden veroorzaakte met vele doden. 

Hij muntte hiervoor de term ‘Malthusiaanse vloek’. 70  

Le Roy Ladurie stond daarmee aan de wieg van de derde generatie van de Annales-

school, die niet alleen een grote diversiteit vertoonde in de volle breedte van de wetenschap, 

maar ook over de grenzen ging kijken en deels teruggreep op de historische methoden van vóór 

de Annales-school, methoden waarmee Bloch en Febvre dachten te hebben afgerekend. Het 

was ook de generatie die geen nadrukkelijke leiders meer had, zoals de oprichters in 1929 en 

Braudel in de jaren vijftig en zestig. Tekenend was dat de beweging die zich verzette tegen de 

kwantitatieve benadering van het vak ook weer een volwaardige plek kreeg binnen de Annales-

gelederen. Dat laatste goldt ook voor de mentaliteitsgeschiedenis. Braudel en veel van zijn 

volgelingen hadden er nauwelijks oog voor gehad, maar in de jaren zeventig en tachtig werd 

deze discipline een van de belangrijkste van de Annales-school.71 Deze verbreding ging hand 

in hand met de terugkeer van een paar oude bekenden. Zo beleefde het narrativisme een 

wedergeboorte en keerde ook de politieke geschiedenis terug.72  

Na 1989 kwam er een vierde lichting onderzoekers die een zekere schatplichtigheid had 

aan de Annales-tradities, de generatie van de New Directions.73 De Nederlandse historicus 

Willem Frijhoff noemde al in 1979 de Annales-beweging, waartoe hij ook zichzelf rekende, 

geen echte school waarin gewerkt werd vanuit eenzelfde theoretische achtergrond. Wel was er 

sprake van een bundeling van wetenschappers met uiteenlopende achtergronden, die werkzaam 

waren op verschillende gebieden, maar die wel eensgezind toonden over de wetenschappelijke 

fundamenten van hun samenwerking.74 Die stonden volgens Frijhoff al bij de oprichting van de 

beweging vast. De nadruk van geschiedkundig onderzoek diende niet langer te vallen op 

losstaande gebeurtenissen maar op hun massa en hun structuur. Met dat laatste begrip doelden 

de grondleggers van de Annales-school niet op de oppervlakte-, maar op de dieptestructuur: ‘de 

onderlinge samenhang die vorm en gestalte geeft aan het wel en wee van samenleving en 

 

69 Burke, 2015, p. 70-72. 
70 Ibidem, p. 71. 
71 Ibidem, p. 77. 
72 Ibidem, p. 96-104. 
73 Ibidem, p. 105-119. 
74 Frijhoff, 1981, p. 115. 
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cultuur’.75 Volgens de sociaal-economisch historicus Karel Davids, die zich in 2011 afvroeg of 

er nog steeds geleerd kon worden van de Annales-school en tot de conclusie kwam dat dit wel 

degelijk het geval was, gold dit gelaagd structuralisme als een van de belangrijkste kenmerken 

van de vierde en laatste lichting vanaf de jaren negentig.76 Het was volgens hem een vaste 

ondergrond geworden voor historisch onderzoek in en buiten Frankrijk.  

De voorgaande beknopte geschiedenis van de Annales-school laat zien dat het 

vakgebied van de historische demografie binnen de kringen van deze beweging na de jaren 

1940 een zelfstandige plaats kreeg in het geheel aan disciplines waarmee de geschiedenis werd 

onderzocht, beschreven en geanalyseerd. Het ging daarbij ook al lang niet meer om het 

‘vaststellen van bevolkingscijfers’ maar veel meer en zelfs vooral om het verkrijgen van kennis 

‘over de mens en zijn sociale omgeving’. Familiereconstructies en de koppeling van 

levensgebeurtenissen als geboorte, huwelijk en sterfte aan economische variabelen zoals de 

ontwikkeling van graanprijzen, werden belangrijke thema’s van onderzoek. In het 

driedimensionale model van Braudel kan de demografie onderin de laag van de conjuncturen 

worden geplaatst en worden beoordeeld als dynamisch, met structurele elementen. Een deel van 

de generatie onderzoekers na Braudel rekende zelfs af met de cliometrische benadering van het 

historisch-demografisch onderzoek om zich volledig te kunnen richten op de kwalitatieve 

aspecten. Gemeenschappelijke deler bleef evenwel het complex aan methodologische 

richtlijnen die voor een belangrijk deel schatplichtig waren aan de sociale wetenschappen en 

waarin onder andere objectiviteit van de onderzoeksmethode, duidelijk geformuleerde 

probleemstellingen en een stelselmatige toepassing van beproefde methoden en technieken 

centraal stonden. Als zodanig kan de ontwikkeling van de historische demografie binnen de 

Annales-beweging worden aangemerkt als een missing link tussen de publicatie van Pirenne in 

1903 en de richting waarin het vak zich in de decennia na 1960 zou ontwikkelen. 

 

IJkpunt 1980: de NAGN 

Het methodologische aspect, maar ook de inhoudelijke vernieuwingen van de Annales-historici 

zijn duidelijk terug te vinden in het werk van de Nederlandse en Belgische historisch-

demografen na de Tweede wereldoorlog. Het eerste, vierde en vijfde hoofdstuk in Deel 5 van 

de Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden (NAGN) uit 1980, kunnen worden gezien 

 

75 Ibidem, p. 117-118. 
76 Davids, 2011, p. 3. 
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als een overzicht van de stand van zaken in het vakgebied op dat moment.77 Ad van der Woude 

leidde dit deel in en beschreef de demografische geschiedenis van de Noordelijke Nederlanden 

tussen 1500 en 1800, de Luikse hoogleraar en historisch-demograaf Etienne Hélin was 

verantwoordelijk voor het paralelle hoofdstuk over de Zuidelijke Nederlanden.78  

In de inleiding, die ook diende als introductie van de delen 6 tot en met 9 van de NAGN 

die samen de nieuwe tijd besloegen, maakte de auteur er geen geheim van dat deze waren 

ingericht en geschreven vanuit de ideeën van de Franse Annales-beweging: er werd onder 

andere gebruikgemaakt van de gelaagd-structuralistische beschouwingswijze van Fernand 

Braudel. Daarnaast speelde ook het theoretisch concept ‘seculaire trend’ een belangrijke rol.79 

De twee samen vormden een nieuwe driedimensionale matrix waarmee de verschillende 

auteursbijdragen zo goed als mogelijk in het totaalverband konden worden ingepast. Met de 

seculaire trend, die vooral economische, sociale en demografische ontwikkelingen 

representeerde, had de auteur ervaring opgedaan tijdens de werkzaamheden voor zijn 

proefschrift Het Noorderkwartier.80 Volgens deze theorie gold voor de Nederlanden de 

volgende golfbeweging: groei vanaf het eind van de vijftiende eeuw tot halverwege de 

zeventiende eeuw, daarna een periode van krimp met de nodige schommelingen tot het begin 

van de negentiende eeuw.  

In deze ontwikkeling liepen de Zuidelijke Nederlanden steeds een aantal decennia voor 

op de Noordelijke Nederlanden, hetgeen betrekking had op zowel de groei- als de 

contractiefases.In het hoofdstuk over de Noordelijke Nederlanden werkte Van der Woude in de 

eerste paragraaf de uitgangspunten van de inleiding verder uit aan de hand van een uitgebreide 

inventarisatie van de verschillende bronnensoorten, de lacunes en valkuilen daarin en de wijze 

waarop de onderzoeker daarmee zou moeten omgaan. Dit resulteerde in een aantal 

methodologische richtlijnen, die zich als volgt samenvatten: ga uit van vaste interpretatieregels 

en houd hier uniform en consequent aan vast; neem nooit genoegen met alleen maar het 

uitvoeren van tellingen in de verschillende retroacta maar maak ook inhoudelijke en zo 

compleet mogelijke inventarisaties; vergelijk deze onderling en betrek in toekomstig onderzoek 

ook de publicaties van contemporaine demografen.81 In de tweede paragraaf presenteerde de 

auteur de ontwikkeling van de bevolkingscijfers tussen 1500 en 1800. Hij deed dit aan de hand 

 

77 Van der Woude, 1980; Hélin, 1980. 
78 Ibidem, respectievelijk p. 9-36, 102-168 en 169-195. 
79 Van der Woude, 1980, p. 12-15 en 15-23.  
80 Van de Woude, 1972.  
81 Van der Woude, 1980, p. 103-122. 
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van bestaande onderzoeken en paste waar nodig extrapolatietechnieken toe om tot stedelijke, 

regionale en nationale totalen te kunnen komen.82 In de derde, meest uitgebreide paragraaf 

behandelde Van der Woude de stand van zaken van het onderzoek op het gebied van familie- 

en levensloopreconstructies waarmee hij aansloot bij de ontwikkeling van het vakgebied zoals 

dat in de tweede en derde generatie van de Annales-historici vorm had gekregen.83 Dat laatste 

bleek ook uit de beredeneerde bibliografie bij het hoofdstuk, waarin een groot aantal publicaties 

was opgenomen van onderzoekers van de Vakgroep Agrarische geschiedenis van de 

Universiteit Wageningen.84 Deze vakgroep werkte onder leiding van de agrarisch historicus 

Bernhard Slicher van Bath en na hem Van der Woude, al vanaf de jaren vijftig vanuit het 

gedachtengoed van de Fransen. Op Slicher van Bath en zijn leerlingen wordt later in dit 

hoofdstuk nader ingegaan.  

 

 

Afbeelding 1.4. AGN, deel 5: Thematische kaart van de Republiek omstreeks 1675 met alle steden die naar de 

inzichten van Van der Woude meer dan 2.500 inwoners hadden (Van der Woude, 1980, p. 137). 

Het demografiehoofdstuk over de Zuidelijke Nederlanden – België, Luxemburg en het 

prinsdom Luik tussen 1500 en 1800 – volgde direct op dat over de Noordelijke Nederlanden, 

 

82 Ibidem, p. 123-138. 
83 Ibidem, p. 139-168. 
84 Van der Woude, 1980, p. 528-529.  
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maar was flink korter: 25 tegenover 66 pagina’s. Auteur was de Luikse hoogleraar en historisch-

demograaf Etienne Hélin, wiens meer dan 100 hoofdzakelijk Franstalige publicaties vooral 

waren gericht op de geschiedenis van de stad Luik.85 Hélin begon zijn hoofdstuk met een 

hommage aan het voorgaande hoofdstuk en de schrijver ervan. Hij was vooral onder de indruk 

van diens ‘magistrale kritiek op de Nederlandse bronnen’ en stelde dat deze ook van toepassing 

was op de Zuidelijke Nederlanden.86 Hij wees op het heterogene karakter van de volkstellingen 

aldaar van vóór 1800 die nooit landelijk waren, veel lacunes kenden en verschilden van district 

tot district. Volgens de auteur kon het wetenschappelijk onderzoek in de vroegere Zuidelijke 

Nederlanden in geen enkel opzicht gelijk worden gesteld aan dat in Nederland, Duitsland, 

Frankrijk, Engeland en Schotland.87 Hij waagde zich ook niet aan het opstellen van tijdreeksen 

die het hele gebied België en Luxemburg over meerdere eeuwen omvatten en beperkte zich tot 

een globale berekening van de bevolking aan het eind van de vijftiende en achttiende eeuw. 

Hierbij was naar zijn inzicht een marge noodzakelijk van respectievelijk 50 en 10 procent meer 

of minder.88 Hij waarschuwde voor het gebruik van lokale gegevens over 

gezinssamenstellingen ten behoeve van regionale en nationale generalisaties.89  

De verschillende onderwerpen op het gebied van familie- en levensloopreconstructies 

die werden gepresenteerd fungeerden als los van elkaar staande voorbeelden van het historisch-

demografisch onderzoek tot dan toe. Achtereenvolgens: levenspeil, ziekte en gezondheid, 

families, dorpsgemeenschappen, sociale ongelijkheid, migraties en overbevolking. Van belang 

was vooral het inzicht dat er nog veel werk moest gebeuren, dat de bronnen zeer fragmentarisch 

waren en dat het maken van dekkende tijdreeksen op basis van lokale gegevens geen 

betrouwbare informatie zou opleveren. In de beredeneerde bibliografie verwees Hélin onder 

andere naar het door Louis Henry in 1964 opgerichte tijdschrift Annales de démographie 

historique, en naar een aantal Belgische historici die vanaf de jaren 1950, 1960 en 1970 

bijdragen hadden geleverd aan het uitbouwen en professionaliseren van het vakgebied in de 

geest van Pirenne. Naast Roger Mols waren dat de Gentse hoogleraren Hans van Werveke en 

Chistiaan Vandenbroeke. Aan de laatste, van wie zes publicaties werden genoemd, besteedde 

Hélin, naast de verwijzingen, een korte maar alleszeggende alinea: ‘De opmerkelijke artikelen 

van C. Vandenbroeke zullen hieronder worden genoemd met betrekking tot de demografische 

 

85 Worldcat.org, zoekterm ‘Etienne Hélin’.  
86 Hélin, 1980, p. 169.  
87 Ibidem, p. 529.  
88 Ibidem, p. 174. 
89 Ibidem, p. 173.  
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structuren. Dezelfde auteur heeft fundamentele bijdragen geleverd tot het vraagstuk van het 

evenwicht tussen bevolking en middelen van bestaan’.90  

 

(b) Diversiteit van het vakgebied 

Een van deze artikelen van Vandenbroeke was in 1977, dus kort voor het uitkomen van Deel 5 

van de NAGN, opgenomen in een bijzondere bundel: Demografische evoluties en 

gedragspatronen van de 9de tot de 20 ste eeuw in de Nederlanden, samengesteld door 

Vandenbroeke zelf en zijn collega-hoogleraar in Gent, Walter Prevenier.91 De bundel was 

nummer 200 in de reeks Studia Historica Gandensia en de eerste van een nieuwe traditie om 

voortaan ook onuitgegeven studies op te nemen. Als start-thema werd gekozen voor de 

historische demografie, met een verwijzing naar Gentse grootheden als Henri Pirenne en zijn 

leerlingen van het eerste uur Hans van Werveke en Charles Verlinden. De auteurs van de 

bundel, onder wie een aantal leerlingen van deze ‘meesters’ zoals Prevenier ze in zijn 

voorwoord noemde, vulden de bundel met een breed scala aan onderwerpen, zowel in de ruimte 

als in de tijd. De gemeenschappelijk factor was volgens de inleider dat alle artikelen moeilijke 

methodologische problemen aan de orde stelden met als resultaat ‘een brede waaier van de vele 

benaderingswegen van een der moeilijkste basis-sectoren in ons vak’.92 Prevenier sloot het 

voorwoord af met een verwijzing naar zijn mede-redacteur:  

 

Eigenlijk was de medeverantwoordelijke der Studia, Chris Vandenbroeke, natuurlijk veel 

beter geplaatst om deze bundel in te leiden. lk deed het in zijn plaats, omdat hij niet kon 

zeggen, dat Gent dank zij de deskundigheid van Vandenbroeke, geschoold bij de befaamde 

Franse specialisten, momenteel in ons land beschikt over een der meest productieve en 

vernieuwende studie-centra voor bevolkingsonderzoek. Deze bundel bevat reeds het werk 

van één van zijn leerlingen.93 

 

In The Economic History Review meldde Herman van der Wee, hoogleraar sociale en 

economische geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven, een jaar later dat de artikelen 

zeer significant waren en de vitaliteit en de reputatie van de Gentse historische school nog eens 

extra onderstreepten.94 Deze lofzang wortelde zonder twijfel ook in de enorme diversiteit van 

 

90 Ibidem, p. 529-531.  
91 Prevenier & Vandenbroeke, 1977. 
92 Ibidem, woord vooraf. 
93 Ibidem. 
94 Van der Wee, 1978, p. 697-698.  
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de bundel: alle grote onderwerpen uit de historische demografie waren vertegenwoordigd: 

bevolkingsontwikkeling, vruchtbaarheid en geboorte, huwelijk, migratie en sterfte. Daarnaast 

was er ruimte voor multidisciplinaire benaderingen, waarbij onder andere de sociologie en de 

economie een rol speelden. Methodologisch geïnteresseerden konden terecht bij een artikel over 

een reconstructie van de rurale bevolking van het Brugse Vrije omstreeks 1520 door middel 

van regressieve vergelijkingen, en bij een analyse van het gebruik van een negende-eeuwse 

polyptiek (een document met registraties van grondbezit) van de Sint-Bertijnsabdij in Noord-

Frankrijk voor het berekenen van inwonertallen op lokaal en nationaal niveau. Acht van de 

negen artikelen behandelden een lokale of regionale casus. Alle acht bevatten ze cijferreeksen 

met de bijbehorende berekeningen en analyses. Nergens waren de cijfers doel op zich, maar 

was het verhaal erachter van belang. Eén bijdrage bevatte geen casus, maar een voorstel voor 

een uniform instrument dat inzicht moest geven in de spreiding van statistische verdelingen, 

waardoor vergelijkingen tussen verschillende studies mogelijk zouden kunnen worden.  

Door de enorme diversiteit met betrekking tot de onderwerpen, de geografische 

spreiding, de multidisciplinariteit, de gebruikte methoden en technieken en de onderlinge 

samenhang van de verschillende bronnensoorten is de bundel een goed voorbeeld van de wijze 

waarop het vakgebied zich in de breedte en de diepte had ontwikkeld. Een kanttekening zou 

kunnen zijn dat, behalve het artikel over de polyptiek met de mogelijke extrapolaties van lokale 

data naar grotere geografische eenheden, de lokale micro-casussen de overhand hadden 

gekregen. Dit was twaalf jaar later ook de gedachte van Theo Engelen bij zijn bespreking van 

de hiervoor al genoemde bundel Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie in 

Vlaanderen uit 1989: een boek met ‘interessante, overtuigende en ambachtelijk verdienstelijke 

micro-studies’.95  

In grote lijnen zou het soort micro-onderzoek zoals gepresenteerd in de twee bundels, 

gedurende de decennia na 1989 met vele variaties in tijd, ruimte, onderwerp en methode, een 

belangrijk aandeel houden in de honderden historisch-demografische publicaties die alleen al 

in Nederland en België het licht zagen. Tegelijkertijd kwamen er ook steeds meer 

synthetiserende, op een grotere geografische schaal uitgevoerde, multi- en interdisciplinaire of 

vooral op de methoden van onderzoek gerichte boeken en artikelen. Een belangrijk ijkpunt voor 

het laatste was in de jaren 2010 het onderzoeksplatform van de Wetenschappelijke 

Onderzoeksgemeenschap Historische Demografie. Het uitwisselen en vergelijken van 
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onderzoeksdata en methodologieën, het bevorderen van multidisciplinair onderzoek, het 

uitvoeren van internationaal-comparatief en longitudinaal onderzoek en het ter beschikking 

stellen van de infrastructuur voor databasebeheer, waren de belangrijkste doelstellingen van dit 

platform, waarin wetenschappers van de universiteiten van Leuven, Hasselt, Gent, Brussel, 

Leuven, Amsterdam, Nijmegen, Utrecht, Tilburg, Wageningen en Genève, en van instituten als 

het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Nationale Demografisch 

Onderzoeksinstituut (NIDI) samenwerkten.96  

Op het platform werden tussen 2006 en 2015, een kleine 200 artikelen, boeken, 

bijdragen in boeken en working papers gepubliceerd. Een vijfde deel hiervan kan, met enige 

voorzichtigheid en de nodige marges, nog worden ondergebracht in de categorie van 

kleinschalige casussen. Hoewel er van deze laatste studies nooit genoeg kunnen zijn om ooit 

het grote geheel in kaart te krijgen, is het totaalbeeld dat uit het overzicht naar voren komt 

tekenend voor de ontwikkeling van de historische demografie na de jaren 1980: een volwassen 

en veel omvattend vakgebied waarbinnen inmiddels ook een aantal volwaardige specialisaties 

waren ontstaan. Een actueel voorbeeld van het laatste is de snelle groei van de 

migratiegeschiedenis in de afgelopen 30-40 jaar. Het onderwerp speelt een belangrijke rol in 

het berekenen van inwonerstotalen, maar ook in het reconstrueren van familie- en 

levensloopgeschiedenissen. Daarnaast zullen zeker de recente internationale maatschappelijke 

discussies rondom de migranten- en vluchtelingenstromen naar Europa een belangrijke rol 

hebben gespeeld.97 

 

(c) Multidisciplinariteit en interdisciplinariteit 

Een inmiddels niet meer weg te denken eigenschap van het moderne historisch-demografisch 

onderzoek is de connectie met andere wetenschappen. Het was in 1929 een van de 

 

96 Zie: https://www.fwo.be/media/727986/brochurewogs2017.pdf, p. 39; 

https://soc.kuleuven.be/ceso/historischedemografie/nl/publicaties_boeken.html (geraadpleegd op 27 juli 2021). 

Partners van het platform waren: Arnoud-Jan Bijsterveld, Onno Boonstra, Hilde Bras, Erik Buyst, Luc Dal, 

Patrick Deboosere, Sofie De Langhe, Isabelle Devos, Peter Ekamper, Theo Engelen, Christel Faes, Sylvie 

Gadeyne, Idesbald Goddeeris, Angelique Janssens, Matthijs Kalmijn, Paul Klep, Hans Knippenberg, Jan Kok, 

Aat Liefbroer, Ineke Maas, Kees Mandemakers, Koen Matthijs, Christa Matthys, Maaike Messelink, Geert 

Molenberghs, Michel Nuyttens, Michel Oris, Richard Paping, Marij Preneel, Paul Puschmann, Willibrord 

Rutten, Wiebke Schulz, Yves Segers, Ton Sliphorst, Erwin Steegen, Bianca Suanet, Peter Tammes, Vincent 

Tassenaar, Jan Van Bavel, Bart Van de Putte, Mattijs Vandezande, Eric Vanhaute, Marco van Leeuwen, Leen 
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methodologische uitgangspunten bij de oprichting van Les Annales door Bloch en Febvre: het 

samenwerken met de economie en de sociologie. In de loop van de geschiedenis van de 

beweging die rondom het tijdschrift ontstond, kwamen daar vele andere wetenschappen bij.  

In de beginjaren was deze samenwerking vooral multidisciplinair: er werd 

gebruikgemaakt van de methoden en technieken van de sociale wetenschappen zonder dat er al 

sprake was van integratie. Inmiddels kan het vakgebied voor een deel ook interdisciplinair 

worden genoemd: de verschillende disciplines hebben elkaar nodig om tot onderzoeksresultaten 

te komen. Zo kunnen de vakgebieden stadsgeschiedenis en historische demografie van steden 

nauwelijks meer zonder elkaar. Het verklaren van fluctuaties in geboorte- en migratiesaldi is 

alleen mogelijk met behulp van disciplines als economie en sociale geschiedenis. Economische 

golfbewegingen zijn alleen in de volle breedte te verklaren met behulp van gegevens over de 

ontwikkeling van de bevolking, zowel getalsmatig als sociaal, medisch en economisch. En wat 

zou de sociale geografie, waarin de relatie tussen mens en ruimte centraal staat, zijn zonder 

kennis van de demografie en vice versa. De integratie van deze twee wetenschappen heeft zelfs 

een nieuwe discipline opgeleverd: de bevolkingsgeografie waarin geboorte, sterfte en migratie 

worden onderzocht vanuit een ruimtelijk perspectief.  

Een voorbeeld van interdisciplinariteit is ook het vakgebied dat is ontstaan vanuit de 

historische demografie enerzijds en de geologie, paleontologie en archeologie anderzijds: 

paleodemografie, de studie naar de omvang van en veranderingen in oude populaties om kennis 

te verkrijgen over bijvoorbeeld de levensduur en de gezondheid van de toen levende mensen. 

Bernhard Slicher van Bath gaf in 1970, in zijn artikel ‘Paleodemograpy’ dat was opgenomen in 

de vaste publicatiereeks van de sectie Agrarische geschiedenis van de Universiteit Wageningen, 

een overzicht van de toen recente internationale ontwikkelingen in deze discipline.98 Hij maakte 

onderscheid tussen (a) de statistische periode na 1800, waarin de bronnen voor historische 

demografie in toenemende mate betrouwbaar werden, (b) de pre-statistische periode vanaf de 

tweede helft van de middeleeuwen waarin met behulp van een omvangrijk scala van bronnen 

een beeld kan worden verkregen van de ontwikkeling van de bevolking en (c) het vóór-

schriftelijke verleden, het onderzoeksveld van de paleodemografie, waarin skeletten en 

overblijfselen van menselijke activiteiten de voornaamste bronnen zijn. Slicher van Bath stelde 

vast dat het vakgebied in toenemende mate ook gebruik kon en moest maken van nieuwe 

 

98 Slicher van Bath, 1970, p. 134-201.  
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technieken zoals radiokoolstofdatering, fosfaatonderzoek en statistische methoden en 

technieken.  

 

Economie 

De connectie tussen demografische en economische processen in het heden en het verleden is 

niet nieuw en kreeg al gestalte in de loop van de achttiende eeuw, onder andere in het werk van 

Thomas Robert Malthus. Deze Britse wiskundige en predikant publiceerde in 1798 zijn An 

Essay on the Principle of Population. 99 Hij kende het werk van de vooraanstaande econoom 

Adam Smith die van mening was dat elke vorm van productie – dus ook van luxegoederen – 

goed was om een bestaansminimum voor iedereen te kunnen garanderen. Malthus twijfelde 

daaraan en vond dat alle prioriteit moest worden gegeven aan de voedselproductie. 

Tegelijkertijd waarschuwde hij voor een te sterke toename van de bevolking die hij als 

rampzalig beschouwde in elk toekomstscenario. Hij verklaarde dat door te stellen dat 

bevolkingsgroei exponentieel was en de toename van de productie van primaire 

bestaansmiddelen lineair.100 In zijn model was de laatstgenoemde variabele een rem op de 

eerstgenoemde: een positive check. In de vakinhoudelijke kritiek in vooral de twintigste en 

eenentwintigste eeuw werd gewezen op het feit dat Malthus zijn model ontwikkelde in de 

periode vóór 1800, waarin de industriële revolutie in Engeland al wel was begonnen maar nog 

niet in volle omvang had laten zien dat de door Malthus veronderstelde groei van de 

voedselproductie niet langer als lineair hoefde te worden beschouwd. De industrialisatie en de 

bijbehorende technische en organisatorische innovaties zorgden ervoor dat de productiefactoren 

efficiënter konden worden ingezet waardoor de voedselproductie meer dan ooit de groei van de 

bevolking kon volgen.  

In Engeland toetsten in 1981 de historisch-demografen Tony Wrigley en Roger Scofield 

het model van Malthus aan de bevolkingsontwikkeling in Engeland tussen 1541 en 1871. Een 

belangrijke variabele hierbij was de prijsindex in deze periode.101 Gedurende de eerste ruim 

honderd jaar verdubbelde het aantal inwoners en verdriedubbelden de prijzen. De pieken en 

dalen vielen samen. Deze correlatie werd doorbroken na 1800. De bevolking nam weliswaar 

sterk toe als gevolg van onder andere de industriële revolutie en de prijzen begonnen voor een 

belangrijk deel een eigen curve te volgen vanwege de toenemende efficiëntie in het gebruik van 

 

99 Malthus, 1798.  
100 Malthus, 1798, p. 13, 14, 82. 
101 Wrigley & Scofield, 1981, p. 402-404, 412-413, 450-451, 458-459. 
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de productiemiddelen, maar bleven een rol spelen in het demografische model. Hongersnoden 

kwamen weliswaar steeds minder voor, maar andere grootschalige doodsoorzaken zoals 

natuurrampen en oorlogsgeweld bleven wel hun controlerende werk doen.  

In de jaren 1960 en 1970 werd het model op een grotere internationale schaal weer 

actueel toen de koppeling werd gezocht tussen de demografie en – naast de economie – het 

relatief nieuwe vakgebied ecologie, alsmede daarmee verwante disciplines als geologie, 

biologie en klimaatwetenschap. In 1968 betoogde de bioloog en ecoloog Paul Ehrlich in zijn 

beroemde The Population Bomb dat een aanhoudende wereldwijde bevolkingsgroei grote 

schade zou gaan aanrichten aan de voedselvoorziening, de menselijke gezondheid en de natuur, 

en dat Malthusiaanse processen als oorlog, hongersnood, pest en dood eerder dan verwacht de 

menselijke populatie weer in overeenstemming zouden brengen met het 'draagvermogen' van 

de wereld.102 Ook zijn collega, Donella Meadows en haar echtgenoot, de systeemwetenschapper 

Dennis Meadows, grepen in hun werk, onder andere Rapport van de Club van Rome: de grenzen 

aan de groei uit 1972, expliciet terug op de checks van Malthus. In hun Wereldmodel was er 

sprake van terugkoppelingskringlopen: bevolkingsgroei, industriële ontwikkeling, 

milieuvervuiling, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en voedseltekorten.103  

Een belangrijk hulpmiddel bij hun werk was de computer, die al in de jaren 1960 werd 

gebruikt in verschillende disciplines van wetenschappelijke onderzoek. De leermeester van 

Dennis Meadows, de systeemwetenschapper Jay Forrester, was een pionier op het gebied van 

de technische informatica en ontwikkelde samen met het echtpaar Meadows een 

computergestuurd simulatiemodel om de wisselwerking tussen de vijf 

terugkoppelingskringlopen in kaart te brengen. Deze methode was eerder toegepast bij 

onderzoeken naar andere complexe systemen zoals stedelijk verval, interne geneeskunde en 

sociale kwesties.104 In het Rapport uit 1972 kreeg de variabele ‘Totale Bevolking’ in het op de 

twee middenpagina’s afgedrukte hoofdschema met maar liefst 86 variabelen, covariabelen en 

parameters, de centrale positie.105  

In een artikel uit 2001: ‘De demografische revolutie als causale verklaringsvariabele 

achter de maatschappelijke mutaties’ was Vandenbroeke nog explicieter.106 Demografische 

processen hadden naar zijn inzicht een motorfunctie en zorgden voor economische bijsturingen 

 

102 Hall, 2009, p. 230-232.  
103 Meadows, 1972, p. 151-153. 
104 Van Druenen, 2018, p. 23-24. 
105 Ibidem, p. 98-99. 
106 Vandenbroeke, 2001, p. 179-196. 
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die dus in essentie als volgvariabelen golden. De auteur benadrukte dat er wel sprake kon zijn 

van interactie en wisselwerkingen. Deze causaliteit kwam ook tot uitdrukking in de chronologie 

die hij vaststelde voor de drie belangrijkste maatschappelijke omschakelingen in België tussen 

1700 en 1900. De demografische revolutie liet hij beginnen in het begin van de achttiende eeuw. 

De industriële revolutie kwam een kleine honderd jaar later op gang en de agrarische weer een 

eeuw daarna. Te veel was volgens Vandenbroeke door eerdere onderzoekers gezocht naar 

verklaringen voor de laatste twee revoluties, daarbij de demografische groei – die diende als 

een belangrijke aanjager van de veranderingen – verwaarlozend.107  

De basis voor de bevolkingsgroei in de achttiende eeuw werd gevormd door een 

complex aan factoren. Zo waren vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw ‘excessieve 

sterftecrisissen’ uitgebleven, terwijl ook de normale sterfte afnam, vooral bij kinderen. Mede 

verantwoordelijk voor deze situatie waren verbeteringen in de medische zorg en de 

leefomstandigheden en de overheid die zich voorstander toonde van meer huwelijken en 

geboorten en daarmee van een grotere bevolkingsomvang en een sterker staat. In dat kader werd 

er ook een maximale bedrijfsgrootte geordonneerd met als gevolg het ontstaan van kleine 

ondernemingen, opgericht door jongeren die anders lange tijd ongehuwd in loondienst zouden 

hebben gewerkt. Een van de belangrijkste verklaringen voor de demografische revolutie was 

volgens Vandenbroeke evenwel het proces van ruralisatie, dat al in de zeventiende eeuw was 

ingezet. Het platteland kende, in tegenstelling tot de steden, over het algemeen een positief 

geboortesaldo. Dit zorgde voor een voortdurende trek naar de stad. Na 1700 veranderde dit 

beeld: door de opkomst van de huisnijverheid op het boerenbedrijf, zoals weven en spinnen, 

waren ook daar steeds meer arbeidskrachten nodig en nam de bevolking toe, ten koste van de 

urbanisatiegraad. Deze ontwikkeling bereikte halverwege de achttiende eeuw haar hoogtepunt 

en zou daarna weer afnemen onder invloed van de voortschrijdende industriële revolutie.108  

 

Seculaire trend 

Een werkgebied in de economische en demografische geschiedenis waarin beide disciplines 

nagenoeg volledig zijn geïntegreerd is dat van de seculaire trend. De statistische term ‘seculair’ 

geeft aan dat een ontwikkeling, in kaart gebracht door bijvoorbeeld een tijdreeks, zich over een 

langere periode uitstrekt en zowel positieve als negatieve bewegingen kent. Seculaire trends 

 

107 Ibidem, p. 185-190. 
108 Ibidem, p. 194-196. Zie ook Vandenbroeke, 1997, p. 211.  
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geven een beeld van de lange golven die plaats hebben gevonden in het economisch leven in 

een bepaalde, doorgaans eeuwenlange periode. Een van de eerste die het begrip gebruikte was 

de Duitse econoom en economisch historicus Wilhelm Abel in de eerste versie van zijn 

standaardwerk Agrarkrisen und Agrarkonjunktur uit 1935. Trends op de middellange en 

langere termijn zoals die zich vanaf het begin van de industriële revolutie voordeden werden al 

enige tijd bestudeerd, maar volgens Abel was er in de geschiedenis sprake van veel langere 

trends waarvan het bestaan al vanaf de middeleeuwen kon worden blootgelegd.109 Hij volgde 

het verloop van en de samenhang tussen prijzen, lonen, huren en bevolking en inventariseerde 

de overeenkomsten in economische trends in de West-Europese landen tussen de dertiende en 

negentiende eeuw. In 1966 breidde hij zijn overzicht uit met de twintigste eeuw.  

In 1986 meldde Ad van de Woude in zijn inleidende artikel van de jubileumuitgave 

Dertig jaar Agrarische Geschiedenis, dat de invloed van Abel op de ontwikkeling van de 

‘Wageningse school’ in één adem genoemd kan worden met die van de Annales-beweging.110 

Dat was ook zeker de mening van de leermeester en voorganger van Van der Woude, Slicher 

van Bath. In zijn handboek De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850) uit 1960 

bracht hij over een zeer lange periode de grote gemeenschappelijke lijnen in de 

landbouwgeschiedenis in kaart: eerst de geleidelijke overgang van een gesloten naar een meer 

marktgerichte economie en vanaf de tweede helft van de middeleeuwen naar een systeem van 

seculaire trends.111 Slicher van Bath vermeldde in dit werk zijn schatplichtigheid aan Abel, 

maar ook aan onder andere Annales-oprichter Marc Bloch.112 Zes jaar later benadrukte hij in 

een artikel over de betekenis van de theorie en de toepassing van die theorie op de praktijk van 

de economische en sociale geschiedenis nog eens het belang van het werk van Abel, die een 

systematisch verband legde tussen economische en demografische datareeksen.113 Vóór die tijd 

werden deze wel afzonderlijk gebruikt, maar nooit in hun onderlinge samenhang: de functionele 

toepassing van de kwantitatieve data uit de beide wetenschappen.114 Slicher wees er wel op dat 

hij in de eerste editie van Abels Agrarkrisen de betekenis miste van de beroepsstructuur in 

 

109 Abel, 1953; Thirsk, 1968, p. 77.  
110 Van der Woude, 1968, p.13. 
111 Slicher van Bath, 1960.  
112 Ibidem, p. 8.  
113 Slicher van Bath, 1967, p. 157.  
114 Ibidem. Slicher van Bath wees erop dat de Amerikaanse econoom Abbott Payson Usher (Usher, 1932, p. 195-

196) al in 1932 het functionele gebruik van cijfers en cijferreeksen had bepleit. Hierdoor zou het mogelijk 

worden om een seculaire trend vast te stellen met behulp van de gegevens van bevolking, bevolkingsdichtheid en 

levensstandaard. 
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relatie tot de productie, de sociale stratificatie in relatie tot de consumptie en de constante en 

variabele factoren in de agrarische economie.  

Na de Tweede Wereldoorlog nam de belangstelling voor het thema economische groei 

en sociale stratificatie toe en daarmee het aantal onderwerpen.115 In de geschiedschrijving in 

deze periode over de vroegmoderne tijd wordt, wanneer het gaat over ‘de seculaire trend’, 

gedoeld op de groeiperiode tussen grofweg 1500 en 1650 met daarna krimp met schommelingen 

tot het begin van de negentiende eeuw. Van der Woude werkte deze in zijn dissertatie in 1972 

uit voor wat betreft het Noorderkwartier in Noord-Holland, dat hij afficheerde als een poging 

om de historisch sociografische methode van zijn promotor Slicher van Bath in diens 

Samenleving onder spanning, te combineren met de histoire sérielle zoals die vooral in 

Frankrijk werd toegepast.116 Hij beoogde hiermee inzicht te krijgen in de seculaire ontwikkeling 

van de bevolking van het Noorderkwartier voor wat betreft woonplaats, woningen, 

gezinssamenstelling, sociale afkomst, stand, religie, migratie, nuptialiteit, geslacht en middelen 

van bestaan in de periode tussen het einde van de middeleeuwen en het begin van de 

negentiende eeuw. De studie kon volgens de auteur een geschiedenis van de longue durée 

worden genoemd en tevens een histoire de synthèse. De belangrijkste conclusie van Van der 

Woude was dat de tot dan toe overheersende visie dat de Republiek in de zeventiende eeuw aan 

de economische malaise ontsnapte die de rest van Europa wel in haar greep had, voor het 

Noorderkwartier genuanceerd moest worden. Hij toonde aan dat de groei al in de tweede helft 

van de zestiende eeuw was begonnen en gepaard ging met een sterke toename van de bevolking 

en de bedrijvigheid en duurde tot halverwege de zeventiende eeuw. Daarna kreeg het gebied te 

maken met een periode van contractie die, met tussentijdse schommelingen, zou duren tot het 

begin van de negentiende eeuw.117  

In 1988 werkte Van der Woude op basis van nieuwe gegevens en inzichten deze 

contractiefase uit voor drie onderwerpen: de veehouderij, de bedrijfsvergroting in de agrarische 

sector en het afnemen van het aantal de Hollandse zeelieden.118 Voor het laatste baseerde hij 

 

115 Ibidem, p. 157-158. Slicher van Bath somde op: de economische groei, het nationale het nationale inkomen 

per hoofd, de produktie (per hoofd), de nationale schuld, de internationale handel, de investeringen, het sparen en 

het ontsparen, de toepassing van nieuwe uitvindingen, de werkgelegenheid, de prijzen, de lonen, de 

levensstandaard, de consumptie, de rentevoet, het bevolkingsaantal, de bevolkingsdichtheid, de geboorten in 

samenhang met de conjunctuur, de groepen en klassen, de beroepsstructuur, de sociale stratificatie en de 

verdeling der inkomens over de verschillende beroepsgroepen. 
116 Slicher van Bath, 1957; Van der Woude, 1972, p. 15. 
117 Ibidem, p. 602-611.  
118 Van der Woude, 1988. 
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zich op het proefschrift van Paul Christiaan van Royen uit 1987 over de koopvaardijvloot 

omstreeks 1700.119 Van de Woude bevestigde met deze nieuwe gegevens zijn inzichten uit 1972 

dat het aantal zeevarenden, afgemeten aan de aantallen afkomstig uit de regio zelf, na 1700 

sterk verminderde. Van Royen reageerde een jaar later met een artikel en stelde dat het met die 

afname nogal meeviel. Bovendien begon deze later en met een trager tempo dan doorgaans 

werd aangenomen. Het verschil in uitkomsten wortelde volgens Van Royen in het gebruik en 

de interpretatie van het bronnenmateriaal. Zo gebruikte Van der Woude de tolgegevens uit de 

Sontregisters waarin het aantal Noord-Hollandse schippers inderdaad was afgenomen.120 

Volgens Van Royen konden hieruit geen conclusies worden getrokken: ze konden ook zijn 

overgestapt naar de vaart op het Middellandse-Zeegebied of Noorwegen. Hij wees er op dat de 

Noord-Hollandse zeelieden voor een belangrijk deel werden vervangen door Friese en 

buitenlandse krachten en dat Van der Woude dit gegeven niet gebruikte voor nuanceringen. 

Daarnaast was onder andere de VOC verantwoordelijk voor het aantrekken van aanzienlijke 

hoeveelheden scheepslui uit Noord-Holland.121 Bovenstaand voorbeeld laat zien dat 

generalisaties, zoals die van de seculaire trend, weliswaar in grote lijnen opgaan voor het grote 

geheel, maar aanzienlijk kunnen verschillen per plaats, tijd en bronnenmateriaal, alsmede de 

interpretaties ervan.  

Deze nuancering komt ook sterk naar voren in de bundel Rural Economy and Society in 

Northwestern Europe, 500-2000 uit 2012, waarin een internationale groep van auteurs zich 

boog over de vraag wat er gebeurde met gezinsvormen in de rurale samenlevingen rond de 

Noordzee gedurende de afgelopen 1500 jaar.122 Hoewel er kon worden aangetoond dat er in 

deze lange periode sprake was van een geleidelijke deruralisatie en daarmee van urbanisatie, is 

de conclusie dat de processen die hiervan onderdeel waren én de wijze waarop gezinnen zich 

aanpasten, konden verschillen naar tijd en plaats en dat ze alleen zijn te begrijpen binnen hun 

regionale en sociale context. De grote lijn in de verschillende bijdragen laat zien dat er twee 

belangrijke keerpunten zijn: (1) tegen het eind van de middeleeuwen maakten feodalisme en 

manioralisme plaats voor zelfstandigheid, marktgerichtheid van de boerenbedrijven en de 

opkomst van huisnijverheid; (2) in het laatste kwart van de negentiende eeuw globaliseerde de 

handel in landbouwproducten, daalden de prijzen, begon een proces van schaalvergroting en 

 

119 Van Royen, 1987. 
120 Ibidem, p. 210-212. 
121 Ibidem, p. 215, 223.  
122 Vanhaute, Devos, Lambrecht, 2012.  
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werd huisnijverheid steeds minder belangrijk.123 In het zevende en achtste hoofdstuk 

behandelden Isabelle Devos, Erwin Karel, Thijs Lambrecht, Richard Paping en Eric Vanhaute 

de geïntegreerde geschiedenis van de Lage Landen met betrekking tot het onderwerp van de 

bundel. De marktgerichtheid, de werkgelegenheid buiten de landbouw en de deruralisatie waren 

hier al in de veertiende eeuw in werking getreden. Binnen dit gebied waren echter ook weer 

grote verschillen, waarbij met name in de kustgebieden het patroon van commercialisering en 

grootschalige landbouw was waar te nemen. In het binnenland van Vlaanderen, in Brabant en 

in delen van Twente bestonden een hoge bevolkingsdichtheid, proto- industrialisatie en 

versnippering van gronden naast elkaar. In Drenthe was juist sprake van het tegenovergestelde: 

een lage bevolkingsdichtheid, veel onontgonnen gebied, weinig huisnijverheid en nauwelijks 

versnippering van het grondbezit. In het Gelders rivierengebied en de Ardennen domineerde 

het grootgrondbezit. Alle gebieden waren wel van elkaar afhankelijk vanwege het verkeer van 

seizoensarbeiders en de handel over en weer.124  

 

Stadsgeschiedenis 

De voorbeelden in de bovenstaande paragrafen illustreren de positie van de verschillende 

demografische processen ten opzichte van een aantal andere: soms onafhankelijk en sturend, 

soms afhankelijk en soms in interactie. De discipline stadsgeschiedenis is een voorbeeld van 

het laatste. De dynamiek van een stad werd en wordt nog steeds bepaald door het op elkaar 

inwerken van demografische, economische, sociale, culturele en politieke gebeurtenissen. 

Volgens de Nijmeegse historicus Harry Jansen, die zich de afgelopen 25 jaar op metaniveau 

heeft beziggehouden met de theorievorming van dit vakgebied, is voor een integrale 

stadsgeschiedschrijving waarbij een brede set aan variabelen in de onderlinge samenhang wordt 

bestudeerd, de ideaaltypische benadering de meest geëigende.125 Hij sloot daarmee aan bij het 

werk van Max Weber die in het begin van de twintigste eeuw een dergelijk model ontwikkelde 

voor het beschrijven van maatschappelijke situaties. Het ideaaltype is daarbij volgens Weber 

een constructie van verschijnselen uit het verleden zoals ze geweest zouden kunnen zijn.126 Een 

ideaaltype wordt door middel van contrasten in elkaar gezet, representeert een groeimodel met 

een begin- en een eindpunt en moet, nadat het is geconstrueerd, reproduceerbaar zijn ten 

 

123 Ibidem, p. 323-346. 
124 Ibidem, p. 178-179. 
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126 Jansen, 1997, p. 343. 
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behoeve van vergelijkend onderzoek.127 Weber zelf heeft dit voor het ontstaan van de antieke 

stad uitgewerkt. Het beginpunt was in zijn visie het feodale stadstype, met een nog voornamelijk 

agrarische samenlevingsvorm. Het eindpunt was een stad met vrije burgers en een rationele 

rechts- en bestuursstructuur.128  

Jansen trok het model van Weber door naar de hedendaagse stadsgeschiedenis en 

plaatste het ideaaltype in een benadering die uitgaat van een synthetiserende geschiedschrijving 

waarin de stad wordt beschouwd als een ‘relatief gesloten systeem’. Het primaat ligt bij de 

beschrijving van de effecten van interne processen. Een andere benadering is die van het ‘half-

open systeem’ waarin de stad verandert onder invloed van vooral externe processen. Jansen 

deelde in 1996 in zijn artikel ‘De Nederlandse stadshistoriografie in internationaal perspectief’ 

een groot aantal stadsgeschiedenissen in volgens deze twee typen.129 Uit zijn inventarisatie 

blijkt dat er in de Nederlandse geschiedschrijving, in tegenstelling tot de buitenlandse, weinig 

voorbeelden waren te vinden van studies met een ‘Weberiaanse’ structuur.130 De Geschiedenis 

van Breda van Marcel Duijghuisen en Paul Klep benadert het model het dichtst: de stad 

evolueerde tussen 1795 en 1960 van een ‘benauw(en)de veste’ naar een ‘open stad’.131 Op een 

paar artikelen na was dat de oogst. In Nederland heeft vooral het ‘half-open systeem’ ingang 

gevonden.132 Jansen noemde vele voorbeelden en werkte het voor dit model representatieve 

Leeuwarden 1850-1914. De modernisering van een provinciehoofdstad van Rolf van der 

Woude uit 1994 verder uit.133  

In dezelfde traditie was in 2000 ook het tweede deel van de geschiedenis van Rotterdam 

opgezet: Stad van Formaat. De stadshistoricus Paul van de Laar beschreef de stad aan de hand 

van twee omwentelingen in het ‘logistieke netwerk’: vanaf de eerste helft van de negentiende 

eeuw in samenhang met de industriële revolutie en vanaf de jaren 1970 met de opkomst van de 

informatietechnologie. Teneinde de politieke, culturele, economische, sociaal-demografische, 

bestuurlijke en ruimtelijke gevolgen hiervan voor de stad te kunnen beschrijven, ook in hun 

onderlinge samenhang, construeerde hij vier elkaar opvolgende ideaaltypen: de koopstad, de 

transitostad, de werkstad en de cultuurstad.134 Volgens Jansen toonde de Rotterdamse 

 

127 Ibidem, p. 337. 
128 Jansen, 1991, p. 338-340 
129 Jansen, 1996, p. 47-75. 
130 Ibidem, p. 52. 
131 Ibidem, p. 57. 
132 Ibidem, p. 62. 
133 Ibidem, p. 68-71.  
134 Van de Laar, 2000; Jansen, 2003, p. 3. 
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stadshistoricus hiermee de praktische toepasbaarheid aan van theoretische constructies zoals hij 

die eerder had beschreven. Jansen deed deze uitspraak in een studie uit 2003 waarin hij 

onderzocht in hoeverre de Nederlandse stadsgeschiedschrijving zich had losgemaakt van de 

zogenaamde ‘boekbinderssynthese’ waarin de verschillende disciplines los van elkaar worden 

behandeld en – in het verlengde hiervan – in hoeverre er al meer geïntegreerde vormen het licht 

hadden gezien.  

Drie jaar later beoordeelde Van de Laar op zijn beurt de toen recent verschenen 

stadsgeschiedenissen van Nijmegen, Den Haag en Utrecht op de mate waarin deze de sporen 

dragen van de moderne stadshistorische inzichten inclusief de theoretische verdieping ervan en 

de interdisciplinaire benadering. Zijn conclusie luidde dat dit nogal te wensen overliet. De 

verschillende vakgebieden kwamen in meer of mindere mate wel aan de orde, maar werden in 

veel gevallen door specialisten geschreven en nauwelijks geïntegreerd.135 Als verzachtende 

omstandigheid voerde Van de Laar aan dat er bij stadsgeschiedenissen in opdracht, vaak sprake 

is van tegengestelde belangen: enerzijds de gemeentelijke of commerciële opdrachtgever met 

een bepaald budget en de wens een breed publiek te bereiken en anderzijds de historicus, die 

vooral zijn vak wil uitoefenen en wil aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen daarin. 

 

Urbanisatie 

Nauw verwant aan stadsgeschiedenissen en de demografische processen die daarvan onderdeel 

waren, is het verschijnsel urbanisatie: het proces waarin de steden in een bepaald gebied groter 

worden en dichter bebouwd, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de trek van mensen 

vanuit het nabijgelegen platteland naar de stad.136 Het kan daarnaast een gevolg zijn van 

immigratie naar de steden vanuit verder gelegen gebieden. In die zin zijn de begrippen 

urbanisatie en migratie nauw verwant. Voor de bestudering ervan zijn per definitie meerdere 

disciplines nodig die met elkaar in verband moeten worden gebracht. Naast uiteraard de 

historische demografie in al haar geledingen is een belangrijke rol weggelegd voor de 

agrarische geschiedenis in de volle breedte. Vragen naar het waarom van de trek naar de stad 

en niet zelden ook andersom, zijn nooit eenduidig te beantwoorden: grondbezit, gezinsgroottes, 

graanprijzen, werkgelegenheid, oorlog en vrede, conjuncturen, klimaatverschuivingen, 

natuurrampen, hongersnoden, infrastructuur, technologie, innovatie, het zijn slechts enkele 

 

135 Van de Laar, 2006, p. 47-48.  
136 Assen, 1988, p. 29.  



43 

 

factoren van vele. En allemaal hebben ze met elkaar te maken en werken ze in meer of mindere 

mate op elkaar in. Daarmee is urbanisatie een ogenschijnlijk onontwarbare kluwen. Inzicht 

verkrijgen en op basis daarvan een idee vormen van de werkelijkheid is nagenoeg alleen 

mogelijk met behulp van modellen, zoals het ideaaltypische van Weber er een is. Dat kan op 

het microniveau van een bepaald afgebakend gebied in een bepaalde tijdsperiode, maar ook op 

een veel grotere geografische schaal over een veel langer tijdvak. In het laatste geval kunnen 

de lange termijntrends in bijvoorbeeld een gebied als West-Europa zichtbaar worden gemaakt.  

 De verschillende studies van geowetenschapper Kees Terlouw naar de geschiedenis van 

de regionale ontwikkeling van Europa aan de hand van gegevens over de stedelijke bevolking 

zijn hiervan een goed voorbeeld.137 Terlouw schetste in 1996 een Europese ruggengraat die van 

Noord-Italië naar het noordwesten van Europa loopt en waarlangs veranderingen in de 

urbanisatiegraad van de steden tussen 1300 en 1850 zich voltrokken. Hij bevestigde hiermee in 

grote lijnen het concept van de ‘blauwe banaan’ zoals in 1989 ontwikkeld door de Franse 

geograaf Roger Brunet.138 Ook hier kan, net als bij de seculaire trend, worden vastgesteld dat 

er enerzijds sprake was van een algemene beweging en anderzijds van aanzienlijke regionale 

verschillen. De lange termijntrend van ontwikkeling en urbanisatie verschoof na 1600 duidelijk 

naar het noorden. Versnellingen vonden plaats onder invloed van onder andere de Nederlandse 

dominantie in de zeventiende eeuw en begin achttiende eeuw en de Engelse in de periode 

daarna.139 Terlouw sloot hiermee aan bij de wereld-systeemtheorie van Immanuel Wallerstein 

waarin de structuur en de ontwikkeling van de kapitalistische wereldeconomie centraal staan. 

Deze theorie is weer deels gebaseerd op de ideeën van Braudel over de lange 

termijnverschuivingen in de structuren van de economie en de politiek.  

In 2009 en 2011 werkte Terlouw het Europese verloop van de stedelijke bevolking 

binnen het wereldsysteem uit voor een aantal regio’s in Nederland en Duitsland. Hij liet zien 

dat er in die gebieden sprake was van zeer uiteenlopende patronen. De Nederlandse 

kustgebieden profiteerden in de zestiende en vooral de zeventiende eeuw van de toenemende 

wereldhandel over zee. Tegelijkertijd bleven ze verschoond van de verwoestingen van de 

Dertigjarige Oorlog, waaronder Duitsland wél volop te lijden had.140 Deze situatie veranderde 

in de loop van de achttiende en negentiende eeuw, toen Duitsland geleidelijk aan ging profiteren 

 

137 Terlouw, 1996; Terlouw, 2009; Terlouw, 2011.  
138 Brunet, 1989. 
139 Terlouw, 1996, p. 133, 137-138. 
140 Terlouw, 2011, p. 204, 206. 
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van eenwordingsprocessen en industrialisatie. In deze periode vond in met name het 

Ruhrgebied een hoge mate van verstedelijking plaats.141 In de twintigste eeuw werd het beeld 

met de opkomst van gebieden buiten de Randstad in Nederland en in Duitsland buiten het 

Ruhrgebied, meer gediversifieerd.142  

 De studies van Terlouw laten zien dat er op wereld- en werelddeelniveau algemeen 

geldende trends zichtbaar kunnen worden gemaakt voor wat betreft de ontwikkeling van 

verstedelijkte gebieden. Hij liet ook zien dat er op het niveau van de afzonderlijke landen 

aanzienlijke verschillen kunnen optreden en dat deze verschillen weer afhankelijk zijn van de 

tijd en de omstandigheden waarbinnen ze optreden. Dat geldt ook voor de landen zelf, waar de 

ontwikkelingen in algemene termen zijn te vatten, maar waaronder weer verschillen optreden 

op de daaronder gelegen niveaus: het regionale en het micro-niveau dat eerder in deze paragraaf 

aan de orde is geweest. Het zijn de onderzoeken in deze laatste categorie die het meest 

gedetailleerde inzicht geven in het dagelijks leven van mensen, gezinnen en gemeenschappen 

als dorpen, wijken en steden en die onmisbaar zijn voor grootschaliger inventarisaties, 

berekeningen en analyses en waarin wisselende perspectieven kunnen worden toegepast.  

De Groningse economisch historicus Richard Paping deed dit in een recente studie naar 

de relatie tussen migratie van het platteland – de Groningse kleigronden – naar de stad en de 

opwaartse en neerwaartse sociale mobiliteit van groepen in de negentiende en het begin van de 

twintigste eeuw.143 In tegenstelling tot veel andere urbanisatiestudies gebruikte hij het 

perspectief van het zendende platteland en niet van de ontvangende stad. De algehele conclusie 

van de studie was tweeledig: (1) er vertrokken per onderzocht cohort meer mensen afkomstig 

uit niet-agrarische gezinnen naar de stad dan uit agrarische gezinnen en (2) degenen die, 

ongeacht hun afkomst, op deze manier in de stad terecht waren gekomen, presteerden beter op 

het gebied van sociale mobiliteit dan de achtergebleven cohortgenoten. Voor het onderzoek 

gebruikte Paping twee databanken: een zeer omvangrijke, samengesteld uit de registers van de 

burgerlijke stand van de provincie Groningen, met de gegevens van 234.000 huwelijken in de 

periode 1811-1934 en een kleine, voortkomend uit het project ‘Integrale Geschiedschrijving’ 

uit 1987, met 3240 levenslopen waarmee gedetailleerde analyses konden worden gemaakt.  

 

 

 

141 Ibidem, p. 208, 210.  
142 Ibidem, p. 211-212.  
143 Paping, 2018.  
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(d) Systematiseren en uniformeren  

In het voorgaande is de ontwikkeling van de historische demografie beschreven aan de hand 

van drie kenmerken: (a) het belang van de levensloop- en gezinsgeschiedenis, (b) de diversiteit 

van het vakgebied en (c) haar multi- en interdisciplinaire karakter. Als vierde belangrijk 

kenmerk kan daaraan worden toegevoegd: (d) het systematiseren en uniformeren van de 

gebruikte onderzoeksmethodieken. Pirenne wees er al op in 1903 toen hij pleitte voor een 

systematische bewerking van het bronnenmateriaal. Mols brak een lans voor vergelijkende 

analyses en de daarvoor benodigde uniformiteit in de gebruikte methoden en Slicher van Bath 

voor functionele toepassing van kwantitatieve data. Het grensoverschrijdende 

onderzoeksplatform van de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap Historische 

Demografie formuleerde in de jaren 2010 als een van de belangrijkste doelstellingen ‘het 

uitvoeren van internationaal-comparatief en longitudinaal onderzoek’ waarbij eenheid in 

gebruikte methoden en technieken een conditio sine qua non is.  

Dat het boven water krijgen van zoveel mogelijk cijfermateriaal, gevolgd door 

systematische ordening, analyse, interpretatie en vergelijking hierbij een vooraanstaande rol 

speelt, lijdt geen twijfel. Dat bij het samenstellen van reeksen op hogere niveaus van tijd en 

ruimte te allen tijde rekening moet worden gehouden met nuances en details is een voorwaarde. 

En hiermee komt ook het onderwerp van deze studie weer in beeld: het berekenen van stedelijke 

inwonertallen in de vroegmoderne periode in de Lage Landen. In paragraaf 1.4 zal een antwoord 

worden gezocht op de vraag of dit onderdeel van de historische demografie heeft geprofiteerd 

en nog kan profiteren van de hiervoor beschreven uitbreidingen, verdiepingen en interacties 

van het vakgebied. Deze paragraaf begint met een terugblik op de discipline zoals deze zich 

ontwikkelde in de zeventiende en achttiende eeuw.  

 

 

1.4 Historische demografie en stedelijke inwonertallen 

 

Huygens en Graunt 

Kwantitatief demografisch onderzoek, waaronder het berekenen van inwonertallen, heeft haar 

oorsprong in de zeventiende eeuw en was vooral het terrein van de exacte wetenschap, die nog 

volop in ontwikkeling was. In Nederland waren het Christiaan Huygens en zijn jongere broer 

Lodewijk die actief waren in deze discipline. In 1662 ontving Christiaan een boek van de hand 

van de Engelse winkelier John Graunt: Natural and Political Observations Made upon the Bills 
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of Mortality.144 Deze publicatie wordt gezien als het begin van de demografische discipline.145 

De schrijver zette de inwonertallen en de doop-, begraaf- en huwelijkscijfers op een rij die in 

Londen vanaf de jaren vijftig van de zestiende eeuw werden bijgehouden. Aanleiding voor deze 

groots opgezette bevolkingsadministratie waren onder andere de pestepidemieën van die 

periode. Het bronnenonderzoek van Graunt was zeer uitputtend geweest. Hij presenteerde de 

gegevens in uitgebreide tabellen en splitste de reeksen waar mogelijk uit naar geslacht en wijk. 

Bij de begraaftabellen maakte hij melding van de aantallen personen die aan de pest waren 

overleden. Bijzonder was dat Graunt in de derde editie van het boek uit 1665 aandacht 

besteedde aan de gegevens van Amsterdam in de periode 1622-1664 en Dublin in het jaar 

1662146.  

Huygens deed in eerste instantie niets met het boek. Hij bedankte en complimenteerde 

de auteur en liet het zeven jaar liggen. Onder invloed van zijn broer Lodewijk, die het boek 

onder ogen had gekregen en zich afvroeg of het mogelijk was om op basis van deze tabellen 

levensverwachtingen te berekenen, ging hij zich in 1669 toch verdiepen in de materie.147 

Christiaan woonde en werkte in die jaren in Parijs, zijn broer in Leiden. De discussie over de 

tabellen en de mogelijke berekeningen vond daarom plaats per brief.148 De correspondentie, die 

in 1888 uit te vergetelheid werd gehaald door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 

in samenwerking met uitgever Martinus Nijhoff, markeerde daarmee in zekere zin een 

paradigmawisseling in de toen nog maar net bestaande en nog niet eens als zodanig benoemde 

demografische discipline: van dataverzameling en -ordening naar statistische analyse.  

 

Struyck 

In de twee eeuwen daarna zou het vakgebied van de demografie zich verder ontwikkelen, 

waarbij onder andere ook migratievraagstukken aan de orde kwamen, zij het bescheiden. Zo 

publiceerde de aardrijkskundige Nicolaas Struyck in 1740 zijn Inleiding tot de algemeene 

geographie, benevens eenige sterrekundige en andere verhandelingen.149 Het boek gaf in twee 

delen en bijna 600 pagina’s een overzicht van de kennis op dat moment over de ‘Geographie’, 

dat hij breed invulde met, naast aardrijkskunde, ook verhandelingen over sterrenkunde, 

 

144 Graunt, 1662.  
145 Zie onder andere: Van der Woude, 1980, p. 111.  
146 Graunt, 1662, respectievelijk p. 162-163 en 199. Zie ook: Glass, 1963, p. 7. 
147 Hald, 2003, p. 106.  
148 Huygens, 1666-1669 en 1895, p. 483, 516, 524-532, 537-539. 
149 Struyck, 1740.  
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geologie, biologie, klimatologie, rekenkunde, economie, scheepvaart én demografie. Hij werd 

vooral bekend om zijn analyses van kansspelen en berekeningen van levensverwachtingen, die 

werden gebruikt door – meestal stedelijke – organisaties die lijfrentes aanboden. Struyck wijdde 

één hoofdstuk aan de toen nog prille wetenschap van de demografie: ‘Gissingen over den Staat 

van ’t Menschelijk geslagt’.150 Hij vergeleek de berekeningen van een aantal vakgenoten uit de 

zeventiende en achttiende eeuw, Botterus, Vossius en Specht, en presenteerde een tabel met de 

bevolkingsaantallen van de belangrijkste Europese landen en de overige toen bekende 

werelddelen.151  

 

 

Afbeelding 1.4. Tabel, samengesteld door Nicolaas Struyck met de bevolkingsaantallen van de belangrijkste 

Europese landen en de overige toen bekende werelddelen. 

 

De berekeningen van Europa liepen uiteen van 30 miljoen tot 117 miljoen inwoners, van de 

wereld van 430 tot 900 miljoen en van de 17 Provinciën van 2 tot 4 miljoen. In zijn commentaar 

vergeleek Struyck de hem bekende gegevens van Franse, Engelse en Italiaanse steden met de 

uitkomsten in de tabel. Hij concludeerde dat de berekening van 500 miljoen wereldburgers, een 

getal dat hij al in hoofdstuk IV had genoteerd, de meest waarschijnlijke was: ‘‘t Getal der 

 

150 Struyck, 1740, p. 321-344. Zie ook: Guillot, 2003, p. 594-602. Volgens Guillot waren de tabellen van 

Struyck, maar ook van een tijdgenoot als Willem Kersseboom (1691–1771), alleen geschikt voor gesloten 

cohorten (waarbij gedurende het onderzoek geen individuen worden toegevoegd of weggelaten) of een 

stationaire bevolking.  
151 Ibidem, p. 323, met de drie verwijzingen: Botterus, 1672, p. 679; het hoofdstuk over Vossius in: P. Rabus, 

Rotterdam, 1688, p. 316; C. Specht, Amsterdam, 1704. 
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Menschen, op Aarde, gist men te zyn, omtrent 500 Millioenen: van dit getal sterven alle uuren 

omtrent 2000 Menschen, of na genoeg, in 2 secunden tyd, sterft telkens één Mensch’.152 

Om de cijfers voor Frankrijk nog scherper in beeld te krijgen, verdiepte Struyck zich in 

de volkstelling die koning Karel IX omstreeks 1570 liet uitvoeren.153 Het land zou in deze tijd 

20 miljoen inwoners hebben gehad, een aantal dat in het begin van de achttiende eeuw ongeveer 

hetzelfde was. Volgens Struyck zou men op het eerste gezicht kunnen concluderen dat het 

aantal geboorten gelijk was aan het aantal overledenen. Om de proef op de som te nemen 

berekende hij aan de hand van de gegevens van alle sterfgevallen over 200 jaar van de stad 

Augsburg, het aantal mensen dat op een natuurlijke wijze was overleden en het aantal dat was 

bezweken aan een ongewone ziekte. Het eerste kengetal verkreeg hij door het aantal doden in 

het eerste jaar van een periode van 100 jaar en het aantal doden in het jaar met het laagste aantal 

doden, bij elkaar op te tellen, door 2 te delen en met 100 te vermenigvuldigen. Het tweede 

kengetal was gelijk aan het verschil tussen de uitkomst van de eerste berekening en het 

gemiddeld aantal doden in dezelfde periode. Deze werkwijze toetste hij aan de cijfers van 

Londen, Amsterdam en Dresden. Ook het aantal huwelijken was volgens Struyck, net als het 

aantal geboorten en sterftes, over langere periodes evenredig aan het totale bevolkingsaantal. 

De algemeen geldende trend was volgens hem dat er meer mensen werden geboren dan er 

natuurlijk overleden, maar dat het overschot als vanzelf weer werd teniet gedaan door ‘pest, 

oorlog, en ongemeene Sterftens’.154  

Even verder ging hij kort in op de verhouding tussen het aantal inwoners van een stad 

en het aantal huizen.155 Struyck rekende met de Londense cijfers omstreeks 1740. Er waren toen 

95.968 huizen en 725.903 inwoners. De reductiefactor was daarmee 7,56 bewoners per huis.156 

Struyck betreurde het dat de geboorte-, sterfte, huwelijks- en migratiecijfers moeilijk te vinden 

waren. Hij wees er nadrukkelijk op dat de verschillende manieren van noteren en interpreteren 

onbetrouwbare gegevens opleverden en stelde voor om de methodieken van burgerlijke 

administratie te verbeteren zodat men ‘op de ligtste wyze netter aantekeningen zou kunnen 

houden’.157 Een vrij zekere manier van berekenen was volgens Struyck het tellen van het aantal 

huizen in een dorp of stad. Voor Enkhuizen stelde Struyck vast dat daar de bevolking én het 

 

152 Ibidem, p. 51.  
153 Ibidem, p. 328. 
154 Ibidem, p. 329. 
155 Ibidem, p. 333.  
156 Struyck gebruikte voor deze gegevens: Maitland, 1756, p. 531, 541 (NB: de paginaverwijzing is van Struyck).  
157 Ibidem, Struyck, p. 344. 
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aantal huizen in 100 jaar tijd behoorlijk was afgenomen en dat er omstreeks 1740 vier mensen 

in elk huis woonden.158 In de bijlagen van het boek borduurde hij hierop verder met de 

huizenbestanden van een aantal grotere dorpen. Struyck hoopte hiermee een manier te vinden 

om ook de bevolkingsaantallen van de grote steden te kunnen bepalen omdat dit door de 

tekortkomingen van de gemeentelijke administraties op een andere manier nagenoeg 

onmogelijk was.159 Hij telde het aantal huizen en trok daar de pakhuizen, tuinhuizen en andere 

gebouwen, waar geen mensen woonden, vanaf. Voor het platteland van Holland kwam hij zo 

op een totaal van 69.000 huizen, waarin 300.000 mensen woonden: gemiddeld 4,34 per huis.160  

Met deze verhandeling was Struyck een van de eerste Europese wetenschappers die voor 

de uitoefening van demografisch onderzoek alle vijf basiskengetallen gebruikte: bevolking, 

geboorte, sterfte, huwelijk en migratie. Opvallend is dat hij ook, in navolging van zijn Engelse 

collega Maitland, het verband legde tussen het aantal huizen en het aantal mensen. Wat verder 

weg van de demografische wetenschap zoals die zich in de eeuwen daarna zou ontwikkelen, 

maar wel tekenend voor de manier waarop Struyck naar de kengetallen keek, was het verband 

dat hij legde met economische handelingen, niet zozeer van het individu als wel van de 

instituties die zich bezighielden met het aanbieden van lijfrentes en wilden weten wat de kans 

was op overlijden op een bepaalde leeftijd. Struyck kan ook worden beschouwd als een van de 

wetenschappers die, een halve eeuw voordat Malthus dat deed, de relatie blootlegde tussen 

bevolkingsomvang enerzijds en bestaansmiddelen en rampspoed anderzijds.161 Zijn klaagzang 

over de kwaliteit van het bronnenmateriaal waardoor de berekeningen van bevolkingstotalen 

altijd onnauwkeurig zouden blijven zolang er niet meer eenheid kwam in de ambtelijke notatie 

en interpretatie van demografische gegevens, kan worden gekenmerkt als een vroege vorm van 

bronnenkritiek. Weliswaar werd tegen het eind van de achttiende eeuw, met de invoering van 

meer geordende bevolkingsregistraties en volkstellingen, aan zijn wensen tegemoetgekomen, 

maar voor wat betreft de bronnen van de eeuwen daarvoor, waren de problemen niet meer op 

te lossen.  

In het voorgaande beknopte overzicht van het beginnend demografisch onderzoek in de 

zeventiende en achttiende eeuw komen drie onderzoekers en evenveel werkwijzen expliciet 

naar voren: John Graunt als vorser in de primaire bronnen, Christiaan Huygens als statistisch 

 

158 Ibidem, p. 334. 
159 Ibidem, p. 385. 
160 Ibidem, p. 390. 
161 Malthus, 1798. Zie voor de relatie tussen het werk van Malthus en dat van het huidige demografiedebat ook: 

Van Druenen, 2018, p. 55-87. 
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analist en Nicolaas Struck als wetenschapper die vanuit de aardrijkskunde en de exacte vakken 

zijn belangstelling voor demografie vorm gaf met behulp van onderzoek in de bestaande 

literatuur in combinatie met – voor een aantal Hollandse steden – onderzoek ter plaatse. In de 

kern kan deze driedeling ook worden gehanteerd bij het structureren, benoemen en beschrijven 

van studies na 1950 waarin het berekenen van – meestal stedelijke – inwonertallen tot de 

hoofddoelen behoorde en tot stand kwam op basis van (a) bestaande literatuur en (b) primaire 

bronnen. Het statistisch bewerken van de onderzoeksdata staat hierbij ten dienste van (a) en (b).  

 

(a) Berekeningen van inwonertallen op basis van bestaande literatuur 

Hoewel ook de meeste kleinschalige studies van na 1950 waarin inwonertallen een thema zijn, 

geheel of gedeeltelijk gebruik maakten van bestaande literatuur over dit onderwerp, zal hier 

alleen worden ingegaan op de als standaardwerken beschouwde nationale en vooral 

internationale publicaties waarin de bevolkingstotalen van steden in een land, een werelddeel 

en zelfs grotere geografische eenheden zijn verzameld. De cijferreeksen in deze 

overzichtswerken zijn voornamelijk gebaseerd op bestaande literatuur, waarvan de informatie 

op zich weer afkomstig is uit nog vroegere literatuur en/of onderzoek in primaire bronnen. Zo 

maakte Roger Mols in zijn Introduction uit 1956, voornamelijk gebruik van reeds gepubliceerde 

gegevens.162 De verklaring hiervoor ligt voor de hand: het is ondoenlijk om met behulp van 

onderzoek in primaire bronnen de bevolkingsaantallen over meerdere eeuwen boven water te 

krijgen van alle steden in een land, laat staan die van een kleinere of grotere groep van landen. 

Behalve de enormiteit van een dergelijk onderzoek zijn ook de verscheidenheid van het 

bronnenmateriaal en de interpretaties ervan een nagenoeg onontwarbare kluwen. Mocht een 

berekeningsproject over een tijdvak als de vroegmoderne tijd en een geografische eenheid als 

bijvoorbeeld alle Europese landen, ooit een ideaal einddoel bereiken, dan is dat na een zeer 

lange periode waarin honderden, zo niet duizenden detailonderzoeken moeten zijn afgerond die 

ook nog eens zijn opgezet volgens van te voren afgesproken standaarden. Het lichtpunt in deze 

ogenschijnlijk deprimerende vaststelling is evenwel dat het, zoals ook uit paragraaf 1.3 naar 

voren is gekomen, geen onbereikbaar eindpunt is. Het vakgebied heeft zich de laatste ruim 

zestig jaar zowel kwantitatief (het aantal onderzoeken) als kwalitatief (methoden en 

technieken), onstuimig ontwikkeld.  

 

162 Zie bijvoorbeeld: Dierickx, 1956-1957, p. 541. 
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Deze overpeinzing zet het werk van Mols in een nog meer bijzonder perspectief dan al eerder 

is vastgesteld. De gegevens over de honderden Europese steden die hij in kaart bracht kwamen 

uit de in de jaren 1950 beschikbare bestaande literatuur. Dat waren zeer grote aantallen 

overigens, gezien het feit dat de bibliografie in deel 3 van Introduction maar liefst 59 pagina’s 

in beslag nam.163 De historisch-demograaf die anno 2022 aan een dergelijk karwei begint, kan 

daaraan voor wat betreft Europa vele honderden, zo niet duizenden titels toevoegen. De 

bibliografie van het demografiehoofdstuk van Van der Woude in de NAGN uit 1980 geeft in dat 

verband de indruk van een ‘tussenstand’: naast een aanzienlijk aantal oudere titels heeft hij 

gebruikgemaakt van recent onderzoek: 48 van de 61 titels dateerden van de laatste 20 jaar vóór 

1980, 32 zelfs van de laatste 10 jaar.164 Voor het schrijven van het hoofdstuk waren echter 

slechts een paar van de genoemde titels van belang geweest. Dat gold vooral voor de paragraaf 

in het hoofdstuk over de ontwikkeling van de inwonertallen van Nederland vóór de negentiende 

eeuw die begon met de mededeling dat alleen gedetailleerd onderzoek was gepleegd in de 

bronnen van de provincies Holland, Friesland en Overijssel en voor de Veluwe. In Limburg en 

de Meierij van Den Bosch had ook onderzoek plaatsgevonden, alleen minder uitvoerig. In de 

rest van Nederland was volgens de auteur nog onvoldoende werk verricht waardoor het 

onmogelijk was om voor deze provincies betrouwbare reeksen samen te stellen.165  

Hélin presenteerde in het Belgische demografiehoofdstuk van slechts drie steden de 

berekeningen: Antwerpen (1358-1855), Gent (1606-1795) en Brugge (eind zestiende eeuw – 

1796).166 De bevolkingsontwikkeling liet een uniforme trend zien: groei tot het derde kwart van 

de zestiende eeuw en teruggang in de daaropvolgende decennia als gevolg van de emigratie 

naar vooral de Noordelijke Nederlanden. In de rest van de zeventiende eeuw nam de bevolking 

weer toe door de oplevende nijverheidssector, om in de achttiende eeuw kort weer af te nemen. 

Het eind van deze eeuw kende groei door de instroom van migranten die werden aangetrokken 

door de beginnende industrialisatie. 

Een tweede ‘tussenstand’ voor wat betreft Nederland leverden Piet Lourens en Jan 

Lucassen in 1997 met hun rapport Inwoneraantallen van Nederlandse Steden ca. 1300-1800.167 

Hierin waren voor 158 steden de berekeningen verzameld van een aantal ijkjaren in de 

 

163 Mols, 1956, p. X-LXIX.  
164 Van der Woude, 1980, Deel 5, p. 528-529. 
165 Ibidem, p. 128. 
166 Ibidem, p. 175, 179, 180. 
167 Lourens & Lucassen, 1997.  
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veertiende tot en met de achttiende eeuw.168 Een ‘stad’ werd gedefinieerd als de ruimte en dus 

het aantal inwoners binnen de muren. De auteurs gebruikten voor hun berekeningen uitsluitend 

gepubliceerde gegevens – ‘indirecte bronnen’ – die weer afkomstig waren uit eerdere 

publicaties en/of primaire bronnen. De oudste, voor meerdere steden beschikbaar, dateren uit 

1398 en betreffen de heervaart van Holland tegen Friesland. Naast recente literatuur, waaronder 

het demografiehoofdstuk van Van der Woude uit 1980, waren ook publicaties van vóór 1965 

geraadpleegd. In een selectie van 38 steden werd voor het peiljaar 1675 verwezen naar 513 

titels van na 1965 en naar 494 van voor dat jaar. Hieronder was ook een aantal zeer oude 

publicaties.169 

Ook voor wat betreft de overzichten die grotere geografische eenheden en langere 

periodes omvatten kan worden gezegd dat deze, met het voortschrijden van de tijd en daarmee 

het aantal onderzoeken dat kan worden gebruikt, in theorie steeds preciezer kunnen worden. In 

1987 deden de Amerikaanse historici Tertius Chandler en Gerald Fox een poging om de 

stedelijke inwonertallen te berekenen van alle grote steden in de wereldgeschiedenis: Four 

Thousand Years of Urban Growth.170 De uitgave is onderwerp geweest van veel discussie en 

kritiek. Onder andere de gehanteerde definitie van ‘stad’, waartoe ook de buitenwijken werden 

gerekend, kreeg het zwaar te verduren, vooral omdat er volgens Chandler tot 1850 nauwelijks 

sprake was geweest van snel groeiende voorsteden. Juist omdat de aanwezigheid hiervan 

doorgaans goed is gedocumenteerd, inclusief de aanleg van nieuwe stadsmuren, werden de 

cijfers van Chandler in twijfel getrokken.171 Ook de berekeningen van de vroegste steden van 

voor het begin van de jaartelling op basis van de ruimtelijke omvang van de bebouwing en de 

gemiddelde bevolkingsdichtheid van de regio, waren onderwerp van discussie. Chandler had 

hierbij geen rekening gehouden met de mogelijke veranderingen in de bevolkingsdichtheid, ook 

 

168 Ibidem, p. 7-9. 
169 De selectie van 38 steden is ontleend aanVan der Woude, 1980, p. 137. Naast de gegevens over het jaar 1675, 

gaf deze auteur ook de aantallen aan over de jaren 1525, 1750 en 1795. De keuze voor 1675 kan als volgt 

worden onderbouwd: de inventarisatie van 1525 was te summier om een representatief beeld te kunnen maken, 

die van 1750 kende teveel witte vlekken en de derde betrof de volkstelling uit dat jaar. Lourens & Lucassen, 

1997, p. 11, 11, 12, 12, 15, 17, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 37, 39, 54, 55, 59, 61, 63, 64, 69, 71, 76, 83, 85, 87, 92, 93, 

100, 101, 103, 107, 108, 112, 116, 117, 119, 120. De steden zijn: Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, 

Bergen-op-Zoom, Bolsward, Delft, Brielle, Den Haag, Deventer, Dokkum, Dordrecht, Enkhuizen, Franeker, 

Goes, Gouda, Haarlem, Harderwijk, Harlingen, Kampen, Leiden, Maastricht, Medemblik, Middelburg, 

Monninckendam, Nijkerk, Roermond, Rotterdam, Schiedam, Schoonhoven, Sneek, Utrecht, Venlo, Vlaardingen, 

Weert, Weesp, Zutphen en Zwolle. De steden die wel waren opgenomen door Van der Woude, maar waren 

voorzien van een vraagteken, zijn weggelaten. Ook Maassluis, Tilburg en Roosendaal, die wel door Van der 

Woude werden genoemd, ontbreken omdat ze niet in de overzichten van Lourens & Lucassen zijn opgenomen.  
170 Chandler, 1987. 
171 Pasciutti, 2002, p.2; Reba, 2016, p. 9.  
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in de vroegste periodes. De eerste editie van dit werk was al verschenen in 1974 en bevatte 

3000 steden: 3000 Years of Urban Growth.172 De heruitgave uit 1987 betrof een ingrijpende 

revisie op basis van nieuwe gegevens en inzichten.  

Twee jaar eerder had de Zwitserse onderzoeker Paul Bairoch op basis van 3000 Years 

én recente bronnen die door Chandler niet waren gebruikt, nieuwe berekeningen gepresenteerd 

in zijn De Jéricho à Mexico, in 1988 ook verschenen in een Engelstalige versie onder de titel 

Cities and economic development from the dawn of history to the present.173 In deze laatste had 

de auteur, ondanks de korte periode tussen de twee edities, een deel van zijn data alweer 

geactualiseerd.174 Dat was mogelijk omdat hij in de tussentijd, samen met zijn Zwitserse 

collega’s Jean Batou en Pierre Chèvre een inventarisatie had afgerond van 2206 Europese 

steden waarvan de inwonertallen waren berekend aan het begin van elke eeuw over een periode 

van 1000 jaar, tussen 800 en 1850. Het resultaat was een databank én een boek: La population 

des villes européennes, 800-1850.175 Aan dit project werkten een veertigtal instituten uit heel 

Europa mee, een aanwijzing dat voor het realiseren van dit soort grote projecten – ook gezien 

het steeds groeiende aantal onderzoeken dat kan worden gebruikt – meerdere partijen nodig zijn 

die samenwerken en afspraken maken over de aan te leveren data en de manier waarop ze 

moeten worden geordend en geïnterpreteerd.  

De werken van Chandler en Bairoch waren niet de laatste waarin op internationaal 

niveau en gedurende eeuwenlange periodes stedelijke inwonertallen werden berekend.176 De 

nog steeds toenemende stroom historisch-demografische studies zorgt ervoor dat de 

overzichtsberekeningen en de toepassing ervan in multi- en/of interdisciplinaire studies, op 

welk niveau dan ook, steeds verder kunnen worden verfijnd. Zo breidden Daniel Pasciuti en 

Christian Chase-Dunn in 2002, aan de hand van recent onderzoek, de datasets van Chandler en 

Bairoch uit met de grote steden in Azië: Estimating The Population Sizes of Cities. 

Urbanization and Empire Formation Project.177 In 2003 publiceerde George Modelski met 

World Cities: -3000 to 2000 een studie over de verstedelijking gedurende vijf millennia. Hij 

 

172 Bairoch, 1974. 
173 Respectievelijk: Bairoch, 1985; Bairoch 1988.  
174 Bairoch, 1988, p. xxii.  
175 Bairoch, 1988. De databank (copyrights Bairoch, Batou, and Chevre) is onder andere te downloaden via 

https://github.com/JakeRuss/bairoch-1988 (download op 19 augustus 2021).  
176 Zie onder andere (hierna kort beschreven) de werken van Jan de Vries (1984, 2013), Kees Terlouw (2016), 

George Modelski (2003), Daniel Pasciuti en Christopher Chase-Dunn (2002) en Meredith Reba, Femke Reitsma 

en Karen C. Seto (2016). 
177 Pasciuti & Chase-Dunn, 2002. 
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had hiervoor de demografische ontwikkeling van de belangrijkste steden in de oude, de 

klassieke en de moderne wereldgeschiedenis in kaart gebracht.178  

In 2013 actualiseerde de Nederlands-Amerikaanse historicus Jan de Vries zijn European 

urbanization 1500-1800 uit 1984, gebaseerd op de bevolkingsgeschiedenis van 379 Europese 

steden met 10.000 of meer inwoners. De Vries maakte met behulp van modellen, afkomstig uit 

verschillende wetenschappen, patronen van migratie en urbanisatie inzichtelijk en de invloed 

ervan op de Europese geschiedenis.179 De databanken van Chandler uit 1987 en Modelski uit 

2003 waren in 2016 de basis voor een actualisering door Meredith Reba, Femke Reitsma en 

Karen Seto: Spatializing 6,000 years of global urbanization from 3700 BC to AD 2000. Zij 

maakten gebruik van software om de in druk verschenen tabellen van hun twee voorgangers te 

digitaliseren, te transcriberen en te geocoderen. Deze nieuwe dataset plaatste de omvang van 

stedelijke populaties in de afgelopen 6000 jaar in een geografisch perspectief.180  

 

(b) Berekeningen van inwonertallen op basis van primaire bronnen  

Onder primaire bronnen worden hier weer verstaan: volkstellingen, doop-, trouw- en 

begraafregisters, poorterboeken en fiscale inventarisaties. Onderzoek in deze bronnen valt 

onder wat Theo Engelen in 1992 ‘monnikenwerk’ noemde. Materiaal uit de periode vóór de 

negentiende eeuw is hoofdzakelijk met de hand geschreven en moet dus eerst worden 

getranscribeerd, woord voor woord en getal voor getal worden beoordeeld op de vraag wat er 

nu precies is geschreven en bedoeld, en ten slotte grotendeels hertaald voordat er iets mee kan 

worden gedaan. Het zijn evenwel deze bronnen die de onderzoeker het meest kunnen vertellen 

over het dorp, de wijk, de stad of de regio. In die zin dienen ze minimaal twee doelen: meer 

inzicht in de lokale geschiedenis en – samen met gelijksoortige studies van andere locaties – 

inzicht in de bevolkingsontwikkeling en -trends van grotere geografische gebieden. Wat de 

meeste studies gemeenschappelijk hebben is het gebruik van rekenmethoden om ontbrekende 

data te kunnen berekenen.  

Een voorbeeld daarvan is Van Werveke die in 1948 een methode voorstelde om 

bevolkingscijfers te berekenen op basis van volkstellingen, stadsrekeningen en doop-, trouw- 

en begraafboeken.181 Zijn casus was de stad Gent in de zeventiende en achttiende eeuw. Een 

 

178 Modelski, 2003. 
179 De Vries, 1984.  
180 Reba, Reitsma & Seto, 2016. 
181 Van Werveke, 1948.  
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deel van zijn informatie haalde hij uit bestaande literatuur, een deel uit de bronnen zelf. Het 

uitgangspunt van zijn methode was de aanname dat in een ‘maatschappij van een gegeven 

constante structuur het aantal geboorten, huwelijken of sterfgevallen in een vaste verhouding 

tot het aantal inwoners staat’.182 Met behulp van een reductiecoëfficiënt, die hij voor de 

achttiende eeuw op 26 stelde, kon het totaal aantal inwoners worden berekend. Van Werveke 

wees er op dat de wiskundige Willem Kersseboom in de achttiende eeuw deze methode al 

gebruikte.183 Hij benadrukte dat er voor een enigszins betrouwbare berekening wel voldoende 

cijfermateriaal over een langere periode aanwezig moest zijn. Dat was het geval met de 

geboortecijfers van acht Gentse parochies tusen 1584 en 1796.184 Teneinde de fluctuaties in de 

reeksen te kunnen opvangen berekende hij de tienjaarlijkse gemiddelden. Tevens betrok hij 

gebeurtenissen uit de Gentse geschiedenis bij zijn berekeningen om nuanceringen aan te kunnen 

brengen. Zo liet hij zien dat in de jaren waarin het platteland werd geteisterd door 

krijgsverrichtingen en velen naar de stad vluchtten – zoals in 1645 en 1683-1684 tijdens de 

oorlogen tussen Frankrijk en Vlaanderen – het geboortecijfer in Gent toenam.185 

De methode van Van Werveke kreeg in 1952 kritiek van zijn promovendus Frans 

Blockmans die stelde dat het noodzakelijk is bij dit soort berekeningen geen vaste, maar een 

evoluerende geboortecoëfficiënt te gebruiken. Blockmans paste de methode toe op de situatie 

in Antwerpen in de achttiende eeuw, vergeleek deze met een alternatieve aanpak en 

concludeerde dat zijn voormalige promotor wel eens een fout kon hebben gemaakt. Een jaar 

later nuanceerde een andere collega, Jos Verbeemen, de kritiek door te stellen dat in elk geval 

in een van de acht parochies, die van de Sint Nicolaaskerk, de geboortecoëfficiënt nauwelijks 

was veranderd in de onderzoeksperiode.186 In 1957 herrekende Paul Deprez aan de hand van 

nieuw onderzoeksmateriaal de bevolkingscijfers. De uitkomsten stelden Blockmans in het 

gelijk.187 Inhoudelijk gezien had dit gevolgen voor de algemene conclusies die uit de twee 

zienswijzes konden getrokken: volgens Van Werveke was er in het begin van de achttiende 

eeuw sprake van een aanzienlijke terugloop van de bevolking die pas na 1765 veranderde in 

 

182 Ibidem, p. 10.  
183 Ibidem; zie ook: Van Nierop, 1919, p. 197. 
184 Ibidem, p. 51. Van Werveke gebruikte alleen de geboortecijfers en niet de huwelijkscijfers vanwege: (a) het 

feit dat de laatste onder invloed stonden van in- en uitwijkingen en (b) het niet bekend zijn van de uitgestelde 

huwelijken onder invloed van externe factoren. 
185 Ibidem, p. 47-49. 
186 Deprez, 2017, p. 178-180.  
187 Ibidem.  
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groei. Deprez stelde vast dat het patroon wél klopte (terugloop en daarna stijging), maar dat de 

verschillen veel kleiner waren dan Van Werveke had berekend.188 

 In 1958 verscheen er van Alain Wyffels een soortgelijke studie over Brugge in de 

zeventiende en achttiende eeuw, waarin de verhouding tussen geboorten, huwelijken en 

sterfgevallen enerzijds en de totale bevolking in een beplaald gebied anderzijds centraal stond, 

evenals de vraag of en in welke mate deze verhouding evolueerde.189 Ook deze studie gaf blijk 

van een zekere ontevredenheid met eerdere studies en het gebruik van bronnen in combinatie 

met berekeningen. Wyffels vond dat Mols zich voor wat betreft Brugge had bepekt tot ruwe 

berekeningen voor de inwonertallen vanaf het begin van de zeventiende eeuw tot en met de 

achttiende eeuw: 30.000, 25.000 en 35.000. In 1580 was volgens Mols het aantal inwoners van 

Brugge 40.000. Hij gebruikte daarvoor het toen net aangelegde kadaster waarin 8129 percelen 

werden genoemd. Het aantal dat Van Werveke berekende voor dat zelfde jaar was 25.000, 

volgens Wyffels op basis van dezelfde bron.190 Met behulp van de geboorte- en huwelijkscijfers 

in de zeventiende en achttiende eeuw, de volkstellingen van 1699, 1748 en 1784 en een aantal 

gefragmenteerde gegevens van twee parochies in 1642 en 1644, was hij in staat om een 

sluitende reeks berekeningen te maken van de bevolkingstotalen van 1616 tot 1795.191 De 

huwelijks- en geboortecoëfficiënten liet hij variëren tussen respectievelijk 8 en 9 promille en 

40 en 30 promille. Een variabele hierin was de fluctuatie van de graanprijzen. De lage 

promillages kwamen vooral voor in eerste helft van de achttiende eeuw en lieten daarmee 

dezelfde trend zien als in Gent.192  

In dezelfde periode als waarin Van Werveke en Wyffels de inwonertallen van de 

Vlaamse en Brabantse steden berekenden, schreef in Nederland Slicher van Bath zijn Een 

samenleving onder spanning over de geschiedenis van het platteland van Overijssel tussen de 

vijftiende en negentiende eeuw.193 Het hoofdthema van het werk was de relatie tussen 

demografische en sociaal-economische ontwikkelingen. De toestand van ‘spanning’ was die 

tussen de toenemende bevolking en de minder hard groeiende middelen van bestaan, een 

duidelijk Malthusiaanse benadering. Als gevolg hiervan kwam de textielindustrie op gang 

waardoor de sociale structuur op het platteland ingrijpend wijzigde. De historische demografie 

 

188 Ibidem, 181; Van Werveke, 1948, p. 52.  
189 Wyffels, 1958. 
190 Ibidem, p. 1244-1245. 
191 Ibidem, p. 1266-1268. 
192 Ibidem, p. 1273-1274. 
193 Slicher van Bath, 1957. 
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speelt in dit werk een grote rol en de auteur besteedde daarom ruim aandacht aan zijn bronnen 

en methoden. Opmerkelijk, zeker in het licht van de hiervoor beschreven onderzoeken in Gent 

en Brugge, is dat Slicher van Bath aangaf dat hij vooral gebruik heeft gemaakt van registers 

van ingezetenen, volkstellingen en hoofdgeldkohieren.194 Wanneer er in deze tellingen 

gegevens ontbraken, berekende hij deze aan de hand van vroegere en latere bronnen. Veel 

minder was hij voor zijn onderzoek gecharmeerd van de retro-acta van de burgerlijke stand 

omdat het onmogelijk was om hieruit een betrouwbaar beeld te krijgen van de 

bevolkingsaantallen van de provincie en haar regio’s. Hij wees daarbij onder meer op de 

aanzienlijke hiaten in de registers door de jaren en eeuwen heen en de risico’s op 

dubbeltellingen.195 Als voorbeeld van het laatste noemde hij de Rooms-katholieke gezinnen die 

werden gedwongen om hun kinderen in de Nederduits-Gereformeerde Kerk te laten dopen. In 

een aantal gevallen vonden daarnaast ook registraties plaats in Rooms-katholieke doopboeken 

in een andere plaats. Deze boeken helemaal weglaten uit het onderzoek was niet wenselijk 

omdat veel ouders zich aan de dwang onttrokken, waardoor de betreffende zuigeling helemaal 

niet meer werd geteld.  

In het kielzog van Slicher van Bath startte begin jaren zestig een aantal van zijn 

leerlingen soortgelijk regionaal onderzoek met demografische oriëntaties: Johannes Faber, 

Henk Roessingh, Ad van der Woude en Harry van Xanten. Dat resulteerde in 1965 in een 

publicatie die als een zeer vroege voorganger kan worden gezien van het latere demografische 

artikel van Van der Woude in deel 5 van de NAGN uit 1980: ‘Population changes and economic 

developments in the Netherlands’.196 Het artikel was ook bijzonder omdat alle auteurs die tussen 

1972 en 1976 zouden promoveren op dit onderwerp erbij waren betrokken: Faber met Drie 

eeuwen Friesland in 1972, Van der Woude met Het Noorderkwartier in hetzelfde jaar en 

Roessingh met Inlandse tabak in 1976. Uitzondering was Van Xanten die in 1965 onderzoek 

deed naar demografische en economische ontwikkelingen in de Meierij van Den Bosch. Zijn 

proefschrift over dit onderwerp werd al in 1965 aangekondigd, maar zou niet leiden tot een 

promotie.197 In het gezamenlijk artikel uit 1965 combineerden de vijf auteurs de demografische 

en sociaal-economische onderzoeksgegevens van vijf regio’s in Nederland: Friesland, 

 

194 Ibidem, p. 28-30. 
195 Ibidem, p. 30. 
196 Faber, c.s., 1965, p. 47-114. 
197 Van Xanten & Van der Woude, 1965, p. 30, voetnoot 59: “In de eerlang te verschijnen dissertatie van H.J. 

Van Xanten zullen deze en andere vraagstukken van de economische en sociale geschiedenis van de Meierij 

behandeld worden”. Van Xanten promoveerde als theoloog in 2007 met het proefschrift: Katholieken, wat zijt gij 

toch een wonderlijk volk. 
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Overijssel, de Veluwe, Holland en Brabant. Uit de gecombineerde gegevens werden de 

economische trends en de bevolkingstotalen voor heel Nederland van 1500 tot 1950 in kaart 

gebracht. De auteurs presenteerden ook uitgebreid hun onderzoeksmethodieken, 

bronnenmateriaal en bronnenkritiek.  

Voorbeeld hiervan is de studie die Van der Woude, samen met de Rotterdamse 

archivaris Gerrit Mentink maakte over de inwonertallen van Rotterdam: De demografische 

ontwikkeling te Rotterdam en Cool in de zeventiende eeuw en achttiende eeuw.198 De resultaten 

van dit onderzoek werden door Van der Woude gebruikt voor zijn aandeel in het Wageningse 

artikel uit 1965. Het onderzoek zou in eerste instantie uitgaan van de volkstellingen van 1622, 

1795 en 1809 en zich richten op de demografische ontwikkelingen tussen die twee jaren. De 

onderzoekers liepen echter tijdens hun onderzoek aan tegen de tekortkomingen van het 

materiaal dat was geselecteerd: de doopboeken van de gereformeerde gemeente. De resultaten 

van de tellingen in deze registers bleken zo af te wijken van het beeld dat de onderzoekers zich 

hadden gevormd, dat ze besloten veel kritischer naar het materiaal te gaan kijken dan was 

gepland. Een van de belangrijkste vragen was die naar de representativiteit van de 

gereformeerde bevolkingsgroep. En: hoe groot was de omvang van de verschuivingen tussen 

de verschillende geloofsgroepen? Die bleken er inderdaad te zijn, in substantiële aantallen. Dat 

gold ook voor de dubbele doopaantekeningen, van bijvoorbeeld Schotse kinderen. Onzekerheid 

was er ook omtrent de nauwkeurigheid van nuptialiteitsgegevens: de onderzoekers kregen, 

naast het onderscheiden van eerste, tweede en volgende huwelijken, te maken met trouw-, 

ondertrouw- en buitentrouwregisters en er moesten protocollen worden gemaakt voor het tellen 

en het interpreteren van de data. Daartegenover stond dat de registers van sterftes en 

begrafenissen wél vrij compleet en eenduidig bleken te zijn en dus konden dienen als 

belangrijke referentiebron.  

Het uiteindelijke onderzoek werd om al deze redenen uitgebreid tot alle beschikbare 

retroacta tussen 1622 en 1795: doop-, ondertrouw-, trouw-, sterfte- en begraafregisters. Het 

onderzoek duurde drie jaar en in totaal werden er 700.000 posten direct of indirect geteld door 

Mentink en Van der Woude zelf, maar ook door vrijwilligers en studenten.199 De inhoudelijke 

conclusie kwam erop neer dat de curve van Rotterdam vergelijkbaar was met die van andere 

 

198 Mentink & Van der Woude, 1965. Een uitgebreide samenvatting van het Rotterdamse onderzoek, die 

grotendeels de structuur van het boek volgde, werd in 1966 gepubliceerd in het Franse tijdschrift Population 

(Mentink, 1966, p. 1165-1190). 
199 Mentink & Van der Woude, 1965, p. 9-11. 
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steden in Holland, Friesland en Overijssel: een sterke groei in de zeventiende eeuw, een verval 

in de eerste helft van de achttiende eeuw, een opleving daarna, gevolgd door stagnatie 

gedurende de Franse tijd.200 De belangrijkste bijdragen van de Rotterdamse publicatie van 

Mentink en Van der Woude voor toekomstige onderzoekers waren hun conclusies en 

aanbevelingen met betrekking tot de gebruikte bronnen en methoden.201 In grote lijnen kwamen 

deze erop neer dat onderzoek in de retroacta altijd tot onbetrouwbare gegevens zou leiden 

wanneer het niet werd aangevuld, verbreed en vergeleken met zoveel mogelijk andere bronnen. 

Er moest veel meer ruimte komen voor migratie, de effecten van tweede en volgende 

huwelijken en voor bevolkingsreconstructies. 

Het completeren van niet volledige tijdreeksen afkomstig uit doop-, trouw- en 

begraafboeken kreeg in 1981 een vooral statistische invulling met het verschijnen van het 

monumentale The Population History of England 1541-1871 van de hiervoor al genoemde 

Wrigley en Scofield.202 Wrigley was in 1966 een van de grondleggers van de Cambridge Group 

for the History of Population and Social Structure, waarvan de onderzoeksactiviteiten zich 

concentreerden op (a) bevolkingstrends in relatie tot sociaal-economische veranderingen en (b) 

de vorming en samenstelling van huishoudens en de invloed ervan op de samenleving. Van 

meet af aan richtten zij zich op de doop-, trouw- en begraafboeken van de parochies in 

Engeland. Hoewel deze onderzoeksgebieden tot op heden een vooraanstaande plaats bleven 

innemen bij de groep, ontstond er in de jaren zeventig de behoefte aan meer inzicht in de 

ontwikkeling van de totale bevolking per gebied en in heel Engeland, waardoor ook een 

variabele als migratie kon worden onderzocht.203 Onder leiding van Wrigley en Scofield werd 

een nieuw, grootschalig onderzoek opgezet in de registers van 404 parochies verspreid over 

heel Engeland.  

Zij hanteerden een techniek, back projection, waarin wordt gestart met de gegevens van 

officiële volkstellingen in het eindjaar van het onderzoek, in dit geval verschillende jaren in de 

negentiende eeuw. Met behulp van algoritmes en de beschikbare gegevens over geboorten, 

huwelijken en sterftes konden complete tijdreeksen worden gemaakt die terugvoerden naar de 

zestiende eeuw. Op deze wijze konden zij onder andere de inwonertallen berekenen van de 404 

parochies. Londen en andere grote steden behoorden daar niet bij. De gegevens waren dus deels 

 

200 Ibidem, p. 80-81. 
201 Ibidem. De hier genoemde conclusies en aanbevelingen zijn samenvattingen en parafraseringen op basis van 

de verantwoording (p. 10-11), de bronnenkritiek (p. 15-30) en de slotbeschouwing (p. 77-82).  
202 Wrigley & Scofield, 1981.  
203 Zao, 2008, p. 6-9; Engelen, 2010. 
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afkomstig van de originele kerkregisters en deels verkregen door middel van 

projectietechnieken.204 Hiervoor gebruikten ze databasetechnologie en een geavanceerd 

computerprogramma. Na de jaren 1960 en 1970 waarin eerst de hiervoor al besproken Forrester 

en Meadows en wat later Wrigley en Schofield pionierden met het gebruik van de computer, 

was dit technisch hulpmiddel niet meer weg te denken uit het historisch-demografisch 

onderzoek. Back projection wordt vaak vergeleken met haar voorganger, inverse projection, 

begin jaren 1970 ontwikkeld door de Amerikaanse econoom en demograaf Ronald Lee. Deze 

techniek, die start met een veronderstelling over de bevolkingssamenstelling en -omvang op 

een bepaald tijdstip in het verleden van waaruit de reeks wordt opgebouwd, heeft echter meer 

initiële en continue data nodig om tot een compleet beeld te komen. Inverse projection heeft 

een aantal verfijningen gekregen: onder andere generalized inverse projection waarbij zowel 

heen als terug kan worden gerekend.205  

Een van de aspecten van de methode van Wrigley & Schofield die veel waardering heeft 

gekregen, was de aandacht voor de invloed van huwelijken op het tempo van de 

bevolkingsgroei. Isabel Devos refereerde hieraan in 2006 in haar studie over de mortaliteit en 

morbiditeit in Vlaanderen in de achttiende tot en met de twintigste eeuw: Allemaal Beestjes.206 

De bevolkingsgroei in Engeland was het gevolg van een grotere vruchtbaarheid die weer het 

gevolg was van een daling van de gemiddelde huwelijksleeftijd. In de terminologie van 

Malthus, die ook door Wrigley en Schofield werd gehanteerd, was het huwelijk daarom als 

preventive check de belangrijkste sleutelvariabele in de snelheid waarin de bevolking toe- of 

afnam.  

De aanname dat huwelijk en vruchtbaarheid de belangrijkste factoren zijn in 

bevolkingsgroei of -afname is ook de basis van een andere techniek om bevolkingstotalen te 

berekenen: demografische homeostase. Deze benadering gaat uit van een bevolkingssysteem 

dat in zichzelf in evenwicht is: een intern equilibrium. De basis is een homeostatische constante 

die kan worden verkregen in jaren waarin zowel het bevolkingstotaal bekend is als het aantal 

vruchtbare huwelijken. Deze constante kan in de periodes waarin slechts één van de twee 

variabelen bekend is, dienen voor het uitrekenen van de andere, onbekende variabele. De 

techniek kan zowel voorwaarts als achterwaarts in de tijd worden toegepast. In de kern werd de 

 

204 The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure (Campop), Aggregative 

demographic extractions from 404 English parishes (Cd-rom onder voorwaarden beschikbaar gesteld). 

Cambridge, 1981. Zie ook: https://www.campop.geog.cam.ac.uk.  
205 Zao, 2008, p. 19-20; Van Dijk p. 85.  
206 Devos, 2006, p. 19. Zie ook: Engelen, 2010 (verwijst naar Wrigley & Scofield, 1981, p. 209-210).  
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methode al in 1948 gebruikt door Van Werveke, die uitging van de vaste verhouding tussen 

inwonertallen en het aantal geboorten, huwelijken of sterfgevallen.207 Over de aanname dat er 

sprake is van een homeostatische constante kunnen kritische vragen worden gesteld. Zo is er 

voor de duur van de tijdsintervallen waarin ze ook daadwerkelijk constant blijft, geen duidelijke 

richtlijn. Ook is het verschil tussen een huwelijk en een vruchtbaar huwelijk in de gegeven 

situatie van zeer onvolledig bronnenmateriaal, nauwelijks te kwantificeren en dus onder te 

brengen in de formule. Dat geldt ook voor het aantal buitenechtelijke geboorten. 

In Nederland paste de historicus Hubert Nusteling de techniek van demografische 

homeostase in 1985 toe in Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1860. Een relaas 

over demografie, economie en sociale politiek van een wereldstad.208 Nusteling ging uit van de 

volkstellingen van 1622 en 1795 omdat voor die jaren de bevolkingsomvang, het aantal 

geboorten en het aantal huwelijken bekend waren.209 Hij baseerde zich op de ramingen van de 

Amsterdamse stadsarchivaris Simon Hart. Bij het samenstellen van de bevolkingscurves ging 

Nusteling. ‘omwille van de scherpte van de beeldvorming’ uit van de vijfjaarlijkse 

gemiddelden.210 De aanpak van Nusteling kreeg de nodige kritiek, onder andere van de kant 

van de Cambridge Group en de onderzoekers Marco van Leeuwen en James Oeppen.211 Zij 

beoordeelden de methode van Nusteling, zoals toegepast op Amsterdam, als minder 

betrouwbaar en stelden met behulp van generalized inverse projection een bevolkingsreeks 

samen vanaf het einde van de zeventiende eeuw tot het begin van de twintigste eeuw. In 2018 

kwam Nusteling terug op deze kritiek en vergeleek de twee methoden met verschillende 

traditionele bevolkingsberekeningen. Daaruit kwamen de homeostatische reeksen aanzienlijk 

beter uit de bus dan de reeksen van Van Leeuwen en Oeppen. Bovendien vertoonden zijn eigen 

curves voor wat betreft geboorte- en sterftecijfers en migratiesaldo’s ‘een eigen regelmaat en 

daarmee verhelderend karakter’.212 

 

Conclusie 

De algemene en voor de hand liggende conclusie die uit deze paragraaf over het berekenen van 

inwonertallen op basis van primaire bronnen en statistische bewerkingen, kan worden 

 

207 Van Werveke, 1948, p. 10.  
208 Nusteling, 1985.  
209 Nusteling, 1985, p. 12-16.  
210 Nusteling, 1985, p. 12. 
211 Van Leeuwen & Oeppen, 1993, p. 61-102. Ontleend aan: Nusteling, 2018, p. 32-33.  
212 Nusteling, 2018, p. 60. 
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getrokken is dat kwantitatief en kwalitatief historisch-demografisch onderzoek niet zonder 

elkaar kunnen. Dat dit niet vanzelfsprekend is, blijkt uit een terugblik op de ontwikkeling van 

de historische demografie sinds 1981, het jaar waarin de Population History of England het 

licht zag, van Theo Engelen in 2006. Hij stelde vast dat de auteurs van deze studie, Wrigley & 

Schofield, hadden ingespeeld op twee technische innovaties in het vakgebied: back projection 

en familiereconstructie. Deze innovaties waren complementair: de eerste, meer kwantitatieve 

geeft inzicht in de ontwikkeling van vruchtbaarheid en mortaliteit en de tweede, de meer 

kwalitatieve, legt de de mechanismen bloot die eraan ten grondslag lagen. Engelen moest echter 

ook vaststellen dat in de 20 tussenliggende jaren er een verwijdering had plaatsgevonden tussen 

de quantifiers en de qualifiers. Engelen was van oordeel dat dit een absurde battle was omdat 

juist de samenwerking tussen de twee noodzakelijk is om uiteindelijk meer inzicht te krijgen in 

zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve historisch-demografische ontwikkelingen.213  

In het verlengde hiervan kan het voornemen worden gerechtvaardigd om – in de geest 

van de wens van Roger Mols in 1956 – aan deze samenwerking een belangrijke partner toe te 

voegen: de historische cartografie. Immers: hoe gedegen en uitgebreid de vele historisch-

demografische onderzoeken in de afgelopen ruim 60 jaar ook zijn geweest, de problemen met 

het bronnenmateriaal zijn blijven bestaan en zullen ook in de toekomst voor hoofdbrekens 

zorgen, hoe geavanceerd de statistische methoden en de digitale ondersteuning ervan ook zullen 

worden.  

 

Bronnenmateriaal 

Voor Bernhard Slicher van Bath was deze omstandigheid in 1963 de basis voor zijn 

nadrukkelijke advies uiterst kritisch om te gaan met dit materiaal bij het construeren van 

grootschalige bevolkingstellingen en alleen op basis daarvan globale conclusies te trekken.214 

Hij had dit gedaan tijdens de International Conference on Historical Demography in Luik. Het 

thema van deze conferentie was de stand van zaken van het historisch-demografisch onderzoek 

in de vertegenwoordigde landen. Slicher van Bath benadrukte dat de discipline in Nederland 

nog in de kinderschoenen stond, zeker vergeleken met landen als Frankrijk, Engeland en België. 

Slicher richtte zijn kritiek vooral op de kerkelijke registers. Daarnaast zag hij wel de 

verschillende belastingregisters als belangrijke bron voor het berekenen van bevolkingstotalen 

 

213 Engelen, 2010. 
214 Slicher van Bath, 1964, p. 182-190. 
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en het maken van familiereconstructies. Hij presenteerde een globale berekening over de 

ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 1500 en 1800, maar sprak de wens en de 

verwachting uit dat deze berekening in de komende jaren verder moest worden verfijnd.215 

Slicher van Bath noemde hierbij ook de studies van zijn promovendi Faber, Roessingh, Van 

Xanten en Van der Woude. De rest van zijn lezing was gewijd aan het bronnenmateriaal in 

Nederland dat hij als schaars, onvolledig en onbetrouwbaar kwalificeerde.216  

De tekortkomingen van deze bronnen, in de originele vorm of gedigitaliseerd, kunnen 

nu als volgt worden gegroepeerd: (1) de zorgvuldigheid voor wat betreft de juiste spelling van 

namen en plaatsen en de juiste notatie van cijfers bij de invoer door de tijdgenoot kan niet 

worden ingeschat, (2) de omvang en aard van de discrepantie tussen de werkelijke 

demografische gebeurtenissen (huwelijken, geboorten, sterfgevallen en migranten) en de 

opgetekende demografische gebeurtenissen is onbekend, (3) de mate van compleetheid van de 

bewaard gebleven archiefstukken is onbekend, (4) veel begrippen in het bronnenmateriaal, 

zoals poorter, haardstede, raam, communicant of weerbare man en de muntsoorten (belangrijk 

voor het kunnen vergelijken van de waardes van huizen in gebieden waar andere valuta worden 

gehanteerd), kunnen per periode en per stad of dorp verschillen, (5) het aanzienlijke risico op 

dubbeltellingen door overlappende registers, verwisseling van patroniemen en achternamen en 

tweede, derde en volgende huwelijken, (6) het missen van geboorten vanwege bijvoorbeeld de 

laatdoop waardoor het doopcijfer minder representatief werd voor het geboortecijfer vanwege 

de aanzienlijke kindersterfte, (7) het transcriberen, in zeer veel archieven door niet-

professionele vrijwilligers uitgevoerd, van de voornamelijk handgeschreven teksten blijft 

foutgevoelig, (8) de kwaliteit van eerdere transcripties van bronnen die verloren zijn gegaan is 

niet in te schatten, (9) de onzorgvuldigheid bij de digitalisering van de bronnen en de hiervoor 

genoemde transcripties is aanzienlijk en (10) de gebruikte digitale technieken en 

databaseprogrammatuur van de verschillende archiefdiensten zijn niet eenvormig waardoor de 

data moeilijk onderling vergelijkbaar zijn.  

Onderzoekers die daarnaast poorterboeken gebruiken om gegevens over immigratie te 

vinden, stuiten, naast de hiervoor genoemde acht bezwaren, op nog een bijkomende 

moeilijkheid: (11) het beperkte bereik van deze registers. Nieuwkomers in de steden konden 

alleen poorter worden na betaling. Zij werden genoteerd in het poorterboek en genoten daarna 

 

215 Ibidem, p. 187. 
216 Ibidem, p. 185-187.  
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alle rechten die aan het poorterschap waren verbonden. De personen die al poorter waren en in 

de stad woonden op het moment dat ze deze status verkregen, stonden niet vermeld in deze 

registers. Poorterboeken waren derhalve vooral immigrantenboeken. Nieuwkomers zonder geld 

werden niet genoteerd en ontbeerden dus ook de bijbehorende voordelen. Het is daarbij nog 

maar de vraag of alle nieuwkomers wel poorter wilden worden. Hun aantallen zijn daarom 

onbekend en alleen terug te vinden in de doop-, trouw- en begraafboeken en registers met 

vastgoedtransacties en huurovereenkomsten. Dat geldt ook in de meeste gevallen voor de 

gezinsleden van de wel betalende en ingeschreven poorters. Er is nog weinig onderzoek gedaan 

naar de verhouding tussen de ingeschrevenen en de niet-ingeschrevenen. Het ontbreekt daarom 

ook aan ratio’s waarmee de aantallen binnenkomers in de poorterboeken kunnen worden 

geëxtrapoleerd naar immigratietotalen.217  

Ondanks deze opsomming van bezwaren blijven doop-, trouw-, begraaf-, belasting- en 

poorterregisters een zeer belangrijk onderdeel van het historisch-demografisch onderzoek. 

Voor het in kaart brengen van de getalsmatige bevolkingsontwikkeling op stedelijk, 

provinciaal, nationaal en internationaal niveau zullen ze echter moeten worden aangevuld met 

bronnen, afkomstig uit andere disciplines waarvoor – in elk geval voor een deel – nieuwe 

technieken moeten worden ontwikkeld. Een daarvan is de historische cartografie, de basis voor 

de methode zoals die in de volgende vier hoofdstukken zal worden uitgewerkt en getoetst.  

 

 

1.5 Afbakening en opbouw 

 

Afbakening 

Onder ‘stad’ wordt in deze studie verstaan: het bebouwde gebied tot en met de stadsmuren, -

wallen of grachten en onder ‘stedelijk inwonertal’ het aantal personen dat in dit gebied woonde, 

niemand uitgesloten. Op beide definities wordt in hoofdstuk 2, paragraaf 2.2 nader ingegaan. 

De periodisering en het geografische bereik zijn ingegeven door de beschikbaarheid van drie 

bronnen die een dekking hebben in nagenoeg de hele Noordelijke Nederlanden. De eerste twee 

betreffen de stadsplattegronden van Jacob van Deventer vanaf midden jaren 1540 en van Joan 

 

217 Dit overzicht is grotendeels samengesteld op basis van de bronnenkritieken van Slicher van Bath (1964) en 

Van der Woude (1980) en aangevuld met de onderzoekservaringen van de auteur dezes gedurende de periode 

1984-2022.  
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Blaeu uit de jaren dertig en veertig van de zeventiende eeuw. De derde bron bevat de uitkomsten 

van de Volkstelling zoals die in 1795-1796 werd georganiseerd in de Bataafse Republiek.  

Van Deventer en Blaeu hebben beiden ongeveer 130 plattegronden van steden in dit 

gebied gemaakt. Exacte aantallen zijn niet te bepalen omdat sommige steden in vooral de 

grensgebieden nogal eens van jurisdictie veranderden: de twee genoemde ijkjaren markeren (a) 

voorspel en begin en (b) einde van de Tachtigjarige Oorlog waarin de scheiding tussen noord 

en zuid in gang werd gezet en die in 1648 haar definitieve geopolitieke vorm kreeg. De tijdreeks 

wordt uitgebreid naar 1796 omdat uit dit jaar de gegevens van de eerste nationale volkstelling 

dateren. Deze bron was – in de tijd gezien – de eerste die met een voldoende mate van zekerheid 

de inwonertallen in een bepaald jaar in de Noordelijke Nederlanden weergaf. De bezwaren uit 

de vorige paragraaf zijn daarom op deze volkstelling in mindere mate van toepassing. De 

verzamelingen stadsplattegronden van Jacob van Deventer en van Joan Blaeu bevatten ook veel 

steden in de Zuidelijke Nederlanden.218 Een aantal hiervan is gebruikt in dit onderzoek, maar 

zijn niet opgenomen in de tijdreeksen met stedelijke inwonertallen die de gehele 

onderzoeksperiode omspannen. De volkstelling van 1795-1796 is immers uitgevoerd in de 

toenmalige Bataafse Republiek, die alleen de gebieden van de Noordelijke Nederlanden 

omvatte.  

De tijdreeks 1548-1649-1796 wordt samengesteld voor zeven steden op de Zeeuwse 

eilanden waarvan in de jaren vijftig van de zestiende eeuw en in de jaren veertig van de 

zeventiende eeuw plattegronden zijn getekend door respectievelijk Van Deventer en Blaeu, én 

die hebben deelgenomen aan de volkstelling van 1795-1796: Arnemuiden, Goes, Middelburg, 

Tholen, Veere, Vlissingen en Zierikzee. Smalsteden als Domburg, Kortgene, Sint-Maartensdijk 

en Westkapelle, maar ook de in de zestiende eeuw grotendeels verdronken grafelijke stad 

Reimerswaal, vallen buiten deze selectie omdat ze niet voldoen aan twee of zelfs geen enkele 

van deze voorwaarden. Wel toegevoegd wordt de smalstad Brouwershaven, waarvan geen kaart 

van Blaeu beschikbaar is, maar wel die van Van Deventer en uiteraard de resultaten van de 

volkstelling.219 Teneinde te onderzoeken of de methode kan worden gebruikt om ook buiten 

Zeeland de stedelijke inwonertallen te berekenen zijn, bij wijze van steekproef, zes Hollandse 

 

218 Zie Bijlage 6.2.  
219 Wel is er een kaart van Blaeu uit 1662 bekend van het eiland Schouwen waarop de straten in de stad zijn te 

onderscheiden (Blaeu, 1662) en zijn er door andere auteurs berekeningen gemaakt (onder andere Lourens, 1997). 

Van beide bronnen zal met betrekking tot het jaar 1649 geen gebruik worden gemaakt. 
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en Vlaamse steden geselecteerd: Gent, Kortrijk en Leiden in 1548 en Leiden, Arnhem, Breda 

en Edam in 1649. 

De keuze voor Zeeland, uitgezonderd Zeeuws-Vlaanderen, is gebaseerd op drie 

overwegingen. In de eerste plaats behoorden, zoals hiervoor aangegeven, de geselecteerde 

steden in dit gebied tot dat deel van de Nederlanden waarvan over de gehele periode en het hele 

gebied drie bronnen beschikbaar zijn: de stadsplattegronden uit de zestiende en zeventiende 

eeuw en de volkstelling van 1795-1796. In de tweede plaats is er het uitgekristalliseerde 

Zeeuwse desurbanisatie-debat vanaf 2006, waarop in dit hoofdstuk én in hoofdstuk 5 nader is 

ingegaan. In de derde plaats is er één stad in Zeeland die uitermate geschikt is om als startpunt 

– modelstad – te dienen voor het onderzoek naar de plattegronden in de zestiende en 

zeventiende eeuw: Vlissingen. Van deze stad zijn, naast de zeventiende-eeuwse kaart van 

Blaeu, uit de periode 1548-1588 drie bronnen beschikbaar die met elkaar kunnen worden 

vergeleken voor wat betreft het aantal huizen en het aantal inwoners: (1) de stadsplattegrond 

van Van Deventer uit 1548, (2) de kaart die is gemaakt in 1588 door John Adams tijdens het 

Engelse pandschap van Vlissingen en waarop de afzonderlijke huizen zichtbaar zijn afgebeeld 

en (3) de telling van huizen en weerbare mannen die in 1569 in opdracht van Alva werd 

uitgevoerd door diens generaal en adviseur Chiapino Vitelli.220  

 

Opbouw 

In de onderzoekshoofdstukken 2, 3 en 4 wordt de alternatieve methode voor het berekenen van 

de stedelijke inwonertallen in de Lage Landen gedurende de vroegmoderne tijd ontwikkeld en 

toegepast op de Zeeuwse casus en enkele steden in Holland en Vlaanderen in respectievelijk 

1548, 1649 en 1796.  

Halverwege de jaren veertig van de zestiende eeuw begon Jacob van Deventer met het 

in kaart brengen van de steden in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden.221 Deze 

plattegronden – het onderwerp van hoofdstuk 2 – geven de bebouwde straatzijden zeer helder 

aan. Dat geldt niet voor de huizen en de gebouwen zelf: die zijn nauwelijks van elkaar te 

onderscheiden en dus ongeschikt om te worden geteld. Per stadsplattegrond van Van Deventer 

zal de totale lengte van de bebouwde straatzijden worden opgemeten en berekend, alsmede het 

 

220 De jaartallen 1569 (Vitelli) en 1588 (Adams) zijn vermeld in de bronnen zelf en in een aantal andere 

contemporaine documenten. Het jaartal 1548 (Van Deventer) zal in hoofdstuk 2 worden onderbouwd.  
221 Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países Bajos. Parte II, parte III. Deventer, Jacob van 

(ca. 1505-1575). Res/207 (II) en Res/200 (III). 
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aantal huizen per meeteenheid. Omdat het opmeten digitaal zal gebeuren, wordt gerekend met 

pixels. Controles vinden plaats met behulp van Google Earth en het softwareprogramma 

MapAnalyst, maar ook met contemporaine bronnen zoals belastingkohieren en incidentele 

volkstellingen.  

Het stedenboek dat de meest complete en scherpst in beeld gebrachte verzameling 

plattegronden van Zeeuwse steden in de zeventiende eeuw biedt, is dat van Frederik de Wit uit 

1698.222 Toch zal het tussentijdse ijkpunt van deze studie in hoofdstuk 3 op 1649 worden 

gedateerd en worden aangeduid met ‘Blaeu, 1649’. De Wit had namelijk de hand weten te 

leggen op de koperplaten van de eerdere stadsplattegronden van Joan Blaeu en Johannes 

Janssonius en had deze geactualiseerd en waar nodig uitgebreid met nieuw kaartmateriaal.223 

Voor de Zeeuwse steden geldt dat de plattegronden van De Wit uit 1698 exact dezelfde zijn als 

die van Blaeu uit 1649, met uitzondering van Goes, waarvoor de plattegrond uit de Kroniek van 

Smallegange model stond.224 Ook Blaeu werkte overigens voor sommige plattegronden met 

bestaande koperplaten. In dit hoofdstuk zal blijken dat dit niet gold voor de Zeeuwse steden.  

De volkstelling uit 1795-1796, het onderwerp van hoofdstuk 4, markeert het einde van 

de onderzoeksperiode. Ze werd uitgevoerd op het gezag van de regering van de Bataafse 

Republiek tussen oktober 1795 en maart 1796. Het doel was niet om informatie te verkrijgen 

over belastingplichtigen zoals tot dan toe meestal gebruikelijk was, maar om gegevens te 

verzamelen voor het instellen van kiesdistricten. Het nieuwe bewind wilde algemene 

verkiezingen organiseren en een nationale volksvertegenwoordiging voor Nederland inrichten. 

Er bestonden daarom weinig redenen om onder te duiken en dus onzichtbaar te worden voor de 

overheid. De volkstelling uit 1795-1796 werd daarom door latere historici gezien als de 

betrouwbaarste tot dan toe, zeker voor wat betreft de schaal waarop werd geteld: landelijk.225 

Hoewel er als gevolg daarvan weinig twijfel bestaat over het gegeven dat ze de beste bron is 

voor het vaststellen van stedelijke bevolkingsaantallen, moet ook worden vastgesteld dat ze 

minder betrouwbaar was dan alle tellingen die daarna kwamen en dat er de nodige vraagtekens 

moeten worden geplaatst bij de wijze van uitvoering en rapportage en daarmee bij het gebruik 

van deze bron. Volgens de verantwoordelijke staatscommissie was de volkstelling al in 

 

222 De Wit, 1698, 2012.  
223 Blaeu drukte twee versies van zijn tweedelige stedenatlas: in het Latijn in 1649 en in het Nederlands in 1652: 

Novum ac magnum theatrum urbium Belgicae liberae ac foederatae en Novum ac magnum theatrum urbium 

Belgicae regiae (beide in 1649); Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden en Toonneel der steden 

van ’s Konings Nederlanden (beide in 1652). 
224 Van Delft, 2012, [introductie]; Smallegange, 1696, p. 528-529; Verkruysse, 1977, p. 24, 77.  
225 Van der Woude, 1972, p. 94- 95, 106-107.  
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december 1795 afgerond. Uit het onderzoek in dit hoofdstuk zal evenwel blijken dat er minstens 

twee provincies waren die pas in februari en maart 1796 hun gegevens verzamelden en 

inleverden: Zeeland en Friesland. Vandaar dat het jaar 1796 zal worden gebruikt als eindpunt 

van deze studie. 226  

In hoofdstuk 5 wordt een aantal hedendaagse inzichten met betrekking tot migratie, 

urbanisatie en desurbanisatie voor wat betreft de acht Zeeuwse steden, geëvalueerd in het licht 

van de bevindingen en inzichten zoals die in de voorafgaande hoofdstukken naar voren 

kwamen. Hoofdstuk 6 ten slotte bevat de conclusies, de samenvatting en enkele aanbevelingen 

om onderzoek te doen naar het generieke karakter van de methode, zowel in ruimte als in tijd: 

is zij ook bruikbaar buiten de Zeeland en gedurende periodes eerder of later dan 1548-1796? 

 

226 Commissie, 1796, p. I-V.  
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2. METHODE: STEDELIJKE INWONERTALLEN, 1548 

 

2.1 Huizentellingen op de stadsplattegronden van Jacob van Deventer, 1548 

Het gebruik van huizentellingen om het aantal inwoners van een stad of een dorp te berekenen 

is niet nieuw. De geschiedenis kent een aantal gevallen waarin deze methode werd gebruikt om 

de inwonertallen vast te stellen. In de historisch-demografische literatuur werd – en wordt – het 

berekenen van inwonertallen regelmatig gebruikt als alternatieve methode voor het tijdrovende 

onderzoek in andere bronnen zoals bevolkingsregisters. Dat laatste is ook hier het geval. Omdat 

de huizentellingen de basis vormen van het eerste meetpunt van deze studie, is het nodig om de 

bestaande literatuur hierover tegen het licht te houden. De al wat oudere werken worden hierbij 

niet geschuwd: hoe keken de contemporaine onderzoekers aan tegen het tellen van huizen als 

bron voor demografisch onderzoek, welke aantallen noemden zij en in hoeverre weken deze af 

van de aantallen die latere auteurs vaststelden? 

 

Het rapport van Vitelli, 1569 

Vastgesteld kan worden dat er bij historisch-demografen in het verleden en het heden een 

aanzienlijke eensgezindheid is waar te nemen over de geringe waarde van volkstellingen van 

vóór 1796. Althans, voor wat betreft het berekenen van bevolkingstotalen. Onderzoek op een 

beperkte geografische schaal en uitsluitend gericht op de periode waarin de telling werd 

gehouden, kan daarentegen zeer waardevol zijn, mits de resultaten worden vergeleken met 

onderzoek in andere bronnen en – waar mogelijk – in andere periodes. Een goed voorbeeld 

hiervan, en daarom de moeite waard om nader te beschouwen, is de analyse uit 1980 van 

Groenveld en Vermaere van een rapport uit 1569, dat was opgesteld in opdracht van de 

toenmalige landvoogd, Fernando Alvarez de Toledo, de derde hertog van Alva.227 Het rapport 

was bedoeld om te onderzoeken in welke mate de kusten van Zeeland en Holland bestand waren 

tegen aanvallen van buitenaf. Vooral het eiland Walcheren werd door Filips II en Alva 

beschouwd als de meest voor de hand liggende locatie voor de vijand om aan land te gaan. De 

verdediging van de kusten daar werd daarmee een prioriteit. Al in 1552 was er een onderzoek 

geweest door de marinedeskundige Cornelis de Schepper, lid van de Geheime Raad en van de 

 

227 Groenveld, 1980, p. 103-174. 
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Raad van State. Hij suggereerde om langs de kust legerkampen te stationeren. De stadhouder 

van Holland, Zeeland en Utrecht en heer van Beveren, Maximiliaan van Bourgondië – vanaf 

1555 ook markies van Veere en Vlissingen – zag echter meer heil in een keten van forten. Hij 

noemde het net gereedgekomen rondeel in Vlissingen en fort Rammekens als voorbeeld. 

Daartussen zou nog een fort moeten komen. 

In 1567 was er, mogelijk als gevolg van de verschillen van inzicht en het gebrek aan 

voldoende financiële middelen, nauwelijks iets terechtgekomen van de beoogde versterkingen 

aan de kusten van Zeeland.228 De stabiliteit in Europa stond in deze periode zwaar onder druk, 

onder andere door de hugenotenoorlogen in Frankrijk, de ketterse opstanden elders in Europa, 

de Engelsen die met ongenoegen de komst van Alva naar de Lage Landen hadden aangezien en 

bovendien vermoedden dat er vanuit Spanje geprobeerd werd om de katholieke Mary Stuart 

weer terug op de Engelse troon te krijgen, en de dreigende opstand in de Nederlanden zelf.229 

Het was de voorganger van Alva, landvoogdes Margaretha van Parma, die er in 1567 op 

aandrong om de werkzaamheden nu snel ter hand te nemen. Zij wees op het belang van het 

eiland voor de handelsvaart en de militaire vaart. Vlissingen was volgens haar een speerpunt: 

‘une entree du pays par la mer’.230 Hiermee was in 1567 ook de prins van Oranje het eens. Hij 

was een van de belangrijkste adviseurs van de landvoogdes in deze jaren én de drijvende kracht 

achter de aankoop door Filips II van het markiezaat Vlissingen-Veere. Dat gebeurde in augustus 

1567.231  

Ondanks de visie en daadkracht van Margaretha namen de binnenlandse spanningen in 

de Nederlanden alleen maar toe, onder andere leidend tot de golf van beeldenstormen die vanuit 

West-Vlaanderen in 1566 via Zeeland naar Holland trok en die voor de koning een belangrijke 

reden was om de vooraanstaande militair Alva naar het noorden te sturen om er orde op zaken 

te stellen. Margaretha besloot daarop af te treden, waarna de hertog haar taken overnam. Deze 

stelde in 1569 een speciale commissie samen die opnieuw de veiligheid van de Hollandse en 

Zeeuwse kust in kaart moest brengen. Alva benoemde zijn generaal en adviseur Chiappino 

Vitelli tot voorzitter. De andere leden waren de militair Gabrio Serbeloni, de ingenieur 

Bartolomeo Campi en de Vlaamse bestuurder Servaes van Steeland. Die laatste had een grote 

rol gespeeld bij het bestrijden van de Vlaamse beeldenstormers. De commissie was er door deze 

 

228 Ibidem, p. 114. 
229 Ibidem, p. 106 en verder. 
230 Ibidem, p. 116. 
231 Ibidem, p. 116-117. 
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samenstelling een van buitengewone zwaarte, hetgeen aantoont hoe belangrijk de 

kustverdediging was geworden in de visie van de koning en zijn landvoogd.232  

De commissie begon met haar werkzaamheden op 15 maart 1569 in Vlissingen. De 

opdracht was het bestuderen van de verdedigingswerken en de toegangswegen, het lokaliseren 

van de voor de vijand beste invalsplaatsen, het vergaren van informatie over aanwezige 

bouwmaterialen, voedselvoorraden en scheepsbenodigdheden alsmede de 

aanvoermogelijkheden ervan, en ten slotte het tellen van de visserijschepen, de huizen en de 

weerbare mannen.233 De laatste twee worden in de demografisch historische literatuur 

doorgaans tot de methoden gerekend die kunnen bijdragen aan het berekenen van 

bevolkingstotalen: respectievelijk het tellen van huizen en van partiële populaties.234 Groenveld 

en Vermaire hadden in 1980 als doel het rapport minutieus te transcriberen, te analyseren en te 

plaatsen tegen de achtergronden van de geopolitieke situatie en ontwikkelingen in de jaren 

vijftig en zestig van de zestiende eeuw. Als bijvangst, zo concludeerden ze, leverde hun 

onderzoek een schat aan gegevens op voor andersoortig historisch onderzoek, zoals het in kaart 

brengen van de inwonertallen van de onderzochte steden.  

De analyse van Groenveld en Vermaere, hun vergelijkingen met andere bronnen en de 

daaruit voortgekomen berekeningen van de aantallen stedelijke inwoners sloten aan bij het soort 

historisch-demografisch onderzoek dat in de gelederen van de Annales-school in de jaren 1950 

en 1960 in zwang was geraakt en door de Annales-volgelingen in Nederland in de decennia 

daarna was gepropageerd: kleinschalig, vergelijkend, multidisciplinair en bronnendivers. 

Daarnaast werden de data alleen gebruikt voor conclusies op lokaal niveau en niet voor 

extrapolaties naar andere steden of gebieden.  

Groenveld en Vermaere gebruikten, in hun transcriptie en beschrijving van het rapport 

in 1980, voor het berekenen van de inwonertallen op basis van de gegevens over het aantal 

huizen, de normering van Van der Woude in zijn Noorderkwartier en Faber in zijn Drie eeuwen 

Friesland. Voor de Zeeuwse steden, behalve voor Middelburg, was de reductiefactor: 5 

bewoners per huis. Voor het berekenen van de aantallen inwoners van de Zeeuwse hoofdstad 

werd de Hollandse norm gebruikt: 5,6. Dat was het gemiddelde van de reductiefactoren die Van 

der Woude voor 1514 (5,9) en 1622 (5,3) gebruikte.  

 

232 Ibidem, p. 121-133. 
233 Ibidem, p. 133-134. 
234 Vergelijk onder andere: Van der Woude, 1980, p. 109-111.  
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Volgens Groenveld en Vermaere lagen de eerdere berekeningen van Unger en Westendorp 

Boerma uit 1955, die voor Middelburg 7 inwoners per huis hadden gehanteerd, veel te hoog.235 

Zij vergeleken hun berekeningen met die van andere auteurs en andere bronnen en 

concludeerden dat de verschillen in uitkomsten substantieel waren, niet alleen in vergelijking 

met hun eigen studie, maar ook onderling. 

 

  

Vitelli/ 

Groenveld, 

huizen Vitelli/Groenveld, inwonertallen 

inwoners op 

basis van 

andere bronnen stad huizen 

op basis 

van 

huizen 

op basis 

van 

weerbare 

mannen 

verschil 

huizen > 

weerbare 

mannen 

Arnemuiden  -  - 2308   1540 

Brouwershaven  -  - 3654   1564 

Goes 350 1750  -   1700 

Middelburg 800 4480 5385 20,2 5550 - 5886 

Veere 500 2500 2308 3,9 2100 - 3575 

Vlissingen 800 4000 3846 7,7 4000 - 4425 

Zierikzee 1000 5000 4945 1,1 4500 

 

Tabel 2.1. Aantallen huizen en inwoners in de Zeeuwse steden in 1569 volgens het rapport van de commissie-

Vitelli. Verschillende reductiefactoren (4-7). De bronnen van Groenveld (1980, p. 150, 154) waren onder andere: 

Ramaer, 1921; Unger, 1955; G.A. Veere (ondergebracht in R.A. Middelburg, tegenwoordig Zeeuws Archief), 

1406, Kohier der 100e penning, 1576; P.K. Dommisse, 1910; Meertens, 1974, p. 4. 

 

De gebruikte reductiefactor speelde hierbij een belangrijke rol, naast de diversiteit van bronnen 

die werden gebruikt om het aantal huizen vast te stellen: belastingkohieren (Middelburg, Veere, 

Vlissingen, Arnemuiden), registraties van voedseluitdelingen (Goes) en eerdere literatuur 

(Zierikzee).236 Tabel 2.1 geeft het aantal huizen aan per onderzochte Zeeuwse stad. Deze cijfers 

zijn rechtstreeks afkomstig uit het rapport van Vitelli. Groenveld berekende ook de 

inwonertallen op basis van de aantallen weerbare mannen. Hij ging daarbij uit van een 

reductiefactor van 100/26, die hij ontleende hij aan Het Noorderkwartier van Van der Woude 

en diens eerdere studie over de weerbare mannen van 1747 in de dorpen van het Zuiderkwartier 

van Holland.237 Deze had op zijn beurt gebruik gemaakt van de bevolkingsopgaven van 

 

235 Groenveld, 1980, p. 136-137; Unger, 1955, p. 55.  
236 Ibidem, p. 137.  
237 Ibidem, p. 136-137; Van der Woude, 1972, p. 145; Van der Woude, 1962, p. 40 
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Nicolaas Struyck uit 1753.238 Van der Woude had de gegevens van tien Zaandorpen en tien 

dorpen in het Noorderkwartier gebruikt om de gemiddelde percentages te berekenen van de 

aantallen weerbare mannen in verhouding tot de totale bevolking. Voor de Zaandorpen was dat 

25,7 procent, met een gemiddelde afwijking van 2,3 procent. Voor het Noorderkwartier waren 

de percentages respectievelijk 25,8 en 2,1.239 Opvallend is dat de twee reeksen van Groenveld 

voor de Zeeuwse steden waar zowel de huizen als de weerbare mannen werden geteld, 

behoorlijk overeenkwamen. Alleen in Middelburg scheelde het substantieel: 20 procent. Dit 

zou erop kunnen wijzen dat de reductiefactor voor het aantal inwoners per huis te laag is 

genomen. Voor een volkomen aansluiting van de twee berekeningen zou die voor Middelburg 

6,7 moeten zijn, in plaats van de factor 5,6 die in de kolom huizen is gehanteerd door Groenveld.  

Het Vitelli-rapport is de enige zestiende-eeuwse primaire Zeeuwse bron die een 

daadwerkelijke huizentelling bevat. De commissie deed geen mededelingen over de manier van 

tellen, maar benadrukte wel dat dit de cijfers a environ waren.240 Van Middelburg en Veere is 

uit dezelfde periode de omvang van het huizenbestand berekend op basis van 

belastinggegevens.241 De resultaten lopen nogal uiteen met die van Vitelli: in Middelburg 

zouden 1051 huizen hebben gestaan in 1576 en in Veere 673 in 1543. Omgerekend naar 

aantallen inwoners levert dat ten opzichte van de tellingen van Vitelli, verschillen op van 

respectievelijk 24 en 32 procent en bij de weerbare mannen van 9 en 38 procent, waarbij de 

belastingtellingen altijd hoger uitkwamen dan die van Vitelli. Voor de oorzaak hiervan behoeft 

niet ver te worden gezocht. Vanwege de tijdsdruk zullen de onderzoekers van Vitelli 

waarschijnlijk alleen de huizen hebben geteld en zich niet hebben afgevraagd hoeveel gezinnen 

daarin woonden. Hen interesseerde vooral de beschikbare ruimte ten behoeve van de 

inkwartieringen. In de belastingdocumenten werden daarentegen alle wooneenheden 

opgetekend: de haarden.242 Hiervan konden er zich meerdere in één huis bevinden waardoor de 

uiteindelijke belastinginkomsten hoger uitvielen dan wanneer er alleen huizen werden geteld. 

 

 

238 Van der Woude, 1962, p. 38; Hart, 1950, p. 289. Struyck, 1753, p. 26 (tweede deel boek: ‘Nader 

ontdekkingen noopens den staat van het menschelyk geslagt uit onderzindingen opgemaakt’). 
239 Van der Woude, 1962, p. 38-40. In de tabel voor de dorpen in het Noorderkwartier is een optelfout gemaakt. 

Berekend werd een gemiddelde van 26,1 procent met een gemiddelde afwijking van 3.1- 3,3 procent. 
240 De leden van de commissie liepen waarschijnlijk zelf door de straten van de steden om het aantal huizen op te 

nemen (Groenveld, 1980, p. 134). 
241 Lourens, 1997, p. 93, 97; Blom, 1993, p. 8. 
242 Gecorrigeerd (oorspronkelijk: ‘haardstede’; zie de uitspraak hierover verderop in dit hoofdstuk, stap 1.2 van 

de procedure ‘Passus-telling’, waar nader wordt ingegaan op de begrippen ‘huizen’, ‘haarden’ en ‘haardsteden’ 

en ook een standaard voor het vervolg van deze studie wordt geformuleerd). 
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inwoners 

 

belasting-

gegevens 

(respectievelijk 

1576 en 1543) 

met 

reductiefactor 

5,5 

Vitelli in 1569 

(op basis van 

huizen) 

Vitelli in 1569 

(op basis van 

weerbare 

mannen) 

Verschil 

belasting-

gegevens 

> (huizen) 

verschil 

belasting-

gegevens > 

(weerbare 

mannen) 

Middelburg 5886 4480 5385 24% 9% 

Veere 3702 2500 2308 32% 38% 

 
Tabel 2.2. Aantallen inwoners in het rapport van Vitelli op basis van de huizentellingen en die van de aantallen 

weerbare mannen, in vergelijking met tellingen in belastingbestanden (Groenveld, 1980, p. 135-137).  

 

Groenveld ging voorbij aan dit onderscheid en gebruikte de reductiefactoren van de haardsteden 

van Van der Woude en Faber voor de ‘huizen’ van Vitelli. Zijn inwonertallen lagen daarmee 

structureel wat lager dan de aantallen die op basis van de belastingdocumenten werden 

berekend. Voor de oorzaken van de verschillen tussen de belastinggegevens en die van de 

weerbare mannen is niet een dergelijke, wat meer feitelijke redenering op te stellen. Mogelijk 

dat veel mannen zich minder weerbaar voordeden dan ze waren, simpelweg onderdoken ten 

tijde van de telling, of vrijstelling hadden zoals geestelijken en mannen onder en boven een 

bepaalde leeftijd.  

De conclusie van deze eerste oefening is dat er minimaal twee onzekerheden zijn bij het 

tellen van huizen en het omrekenen van de resultaten daarvan naar inwonertallen: (1) de vraag 

wat er precies werd geteld: de haarden of de haardsteden en (2) welke de reductiefactor, 

uiteenlopend van 4 tot zelfs 12,8 personen per haardstede, moet zijn.243 Hierover kunnen geen 

sluitende uitspraken worden gedaan. Het is daarom nodig om meerdere waarschijnlijke 

scenario’s te presenteren en daaruit een beredeneerde keuze te maken, een keuze die evenwel 

nooit tot axioma mag worden verheven. Tevens is het nodig om te onderzoeken hoe de 

demografen uit het verleden zijn omgegaan met dit onderwerp en in hoeverre de historiografie 

van de laatste halve eeuw, in vergelijking hiermee, vernieuwende elementen bevat. 

 

Zeventiende en achttiende eeuw 

In Nederland was het in 1684 Isaac Vossius die het verband legde tussen de aantallen huizen 

en de inwonertallen van een dorp of een stad in zijn in Londen uitgeven boek Variarum 

 

243 Gecorrigeerd (oorspronkelijk: ‘haardstede’; zie de uitspraak hierover in dit hoofdstuk, stap 1.2 van de 

procedure ‘Passus-telling’, waar nader wordt ingegaan op de begrippen ‘huizen’, ‘haarden’ en ‘haardsteden’ en 

ook een standaard voor het vervolg van deze studie wordt geformuleerd). 
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observationum liber.244 Hij stelde het aantal huizen in Parijs en Londen op respectievelijk 

25.000 en 50.000. Voor Parijs ging hij uit van 12 personen per huis en in Londen van 6. De 

bevolking van beide steden werd derhalve vastgesteld op 300.000. Vossius noemde geen 

bronnen, maar zal zeker kennis hebben gehad van het werk van John Graunt die al in 1662 een 

poging had gedaan om het inwonertal van Londen te berekenen. Graunt hanteerde daarvoor een 

stadsplattegrond uit 1658 van Richard Newcourt. Hierop waren de huizen zeer minutieus en tot 

op detail getekend. In zijn berekeningen nam hij, behalve het aantal huizen, ook de afmetingen 

mee en stelde de breedte aan de straatkant op gemiddeld 24 feet. Op elke 100 vierkante feet 

woonden gemiddeld 54 families, in heel Londen 47.520. De gemiddelde grootte van een familie 

stelde hij op 8 personen, waarmee hij het totale inwonertal vaststelde op 384.000.245 De 

reductiefactor 8 gebruikte hij ook voor het berekenen van het aantal leden van parochies op 

basis van het aantal huizen.246 Mogelijk dat Vossius andere bronnen had voor de aantallen 

huizen. Mogelijk ook dat hij de factor 8 te hoog vond. Wanneer hij die wel had gebruikt zou hij 

op dezelfde inwonertallen zijn uitgekomen als Graunt. In 1695 was het Gregory King die de 

reductiefactoren 5 en 7 hanteerde. Op basis van 105.000 huizen in die periode kwam hij op 

bevolkingstotalen van 479.000 en 527.560.247 In 1739 kwam William Maitland tot een totaal 

van 95.968 huizen, waarin 725.703 Londenaren woonden. Hij gebruikte een reductiefactor van 

7,6.  

 Nicolaas Struyck en Willem Kersseboom pasten de werkwijze van Vossius en de vroege 

Engelse demografen toe op de Nederlandse situatie. Struyck was het meest uitvoerig. Hij 

noemde eerst een aantal Europese gebieden en steden waarvan hij de inwonertallen vergeleek 

met de aantallen huizen of haarden.248 Zo waren er in 1672 in Venetië en omgeving 494.325 

woningen, waarin 2.636.900 mensen woonden. Een reductiefactor van 5,3. Omdat het hier, 

naast Venetië en nog een aantal andere steden, vooral om plattelandsgebieden ging, lag deze 

factor relatief laag. Voor de Franse stad Bordeaux, met 34.000 inwoners verdeeld over 5000 

huizen was deze 6,8.249 Het grootste deel van het hoofdstuk over demografie wijdde Struyck 

aan het Noorderkwartier.  

 

244 Vossius, 1685, p. 65.  
245 Graunt, 1676, 1759, p. 31. 
246 Ibidem, p. 35.  
247 Glass, 1946, p. 170-183. 
248 Struyck, 1740, p. 325, 326. Het begrip ‘haarden’ is hier gecorrigeerd (oorspronkelijk: ‘haardstede’; zie de 

uitspraak hierover in dit hoofdstuk, stap 1.2 van procedure ‘Passus-telling’). 
249 Ibidem. 
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Struyck refereerde ook aan een onderwerp dat tot dan nog niet vaak aan de orde was geweest: 

migratie, en stelde vast dat er in het dorp Broek in Noord-Holland in de jaren dertig van de 

achttiende eeuw meer sterftes waren dan geboorten en dat het inwonertal gelijk was gebleven. 

Dat kon alleen maar veroorzaakt zijn door de komst van migranten. Het aantal personen per 

huis in 1731 was met 3,85 aan de lage kant: ‘in 140 bewoonde Huizen, aldaar gevonden 

wierden‚ net 100 getrouwde Paaren, 16 Weduwnaars‚ 41 Weduwen, 282 Vryers, Vrysters, en 

Kinderen; de rest waaren Dienstboden’. Hij noemde ook de bron waaraan deze gegevens waren 

ontleend: het verslag van een collecte voor de armen.250 In een tabel presenteerde hij de totalen 

van ‘Dorpen en ’t platte Land van Holland’ (zie hier tabel 2.3). 

 

bewoonde huizen 69.000    

inwoners  300.000   

reductiefactor mensen/huizen   4  

huisgezinnen    81.000 

staande huwelijken    60.000 

weduwnaars    9000 

weduwen    13.000 

kinderen onder de 10 jaar    77.000 

mannen    145.000 

vrouwen    155.000 

weerbare mannen    70.000 

jaarlijkse geboorten    15.000 

jaarlijkse huwelijken    4000 

 

Tabel 2.3. Demografische kengetallen van de ‘Dorpen en ’t platte Land van Holland’ in 1731. De reductiefactor 

(4,3) is toegevoegd (Struyck, 1740, p. 390). 

 

Struyck toonde zich vrij zeker over deze aantallen. Hij hanteerde ook een alternatieve 

berekening, op basis van huizen- en inwonertallen van Krommenie, De Rijp, Broek in 

Waterland en Spaarndam die hij extrapoleerde naar het hele gebied waarvan hij alleen de huizen 

had geteld. Het totaal was 300.000. Over het vaststellen van de inwonertallen van de steden 

was hij minder positief. Het ontbrak hem aan de benodigde gegevens, maar hij berekende dat 

er in de steden in het gebied twee keer meer mensen woonden dan in de dorpen en op het 

platteland.251 

Het werk van Struyck uit 1740 werd twee jaar later onderuitgehaald door zijn collega 

Willem Kersseboom. Allereerst stelde deze laatste vast dat het afleiden van inwonertallen van 

 

250 Ibidem, p. 384. Berekening: 200+16+41+282=539; met als reductiefactor: 539/140=3,85 personen per huis.  
251 Ibidem, p. 391. 
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landen, dorpen en steden uit het aantal huizen dat kon worden geteld, zeer onzeker was omdat 

er geen zekerheid bestond over het aantal mensen dat gemiddeld in een huis woonde. 

Kersseboom wees op de berekeningen van Vossius, die hij ook om deze reden niet betrouwbaar 

vond. Uit het werk van Struyck haalde hij diens berekening aan over het aantal huizen in 

Amsterdam in 1732 en stelde vast dat op de lijst die was gebruikt, het aantal eigenaren was 

geteld en niet het aantal huizen:  

 

Onder die Nommers worden een groote meenigte gevonden, dewelke yder (schoon maar voor 

een geteld) bevatten 2, 3, 6, 8, 10 ja 20 en 25 distincte parceelen, wanneer die, geconnecteerd 

gebouwd, aan eenen eigenaar toebehoorden.
252  

 

Kersseboom voegde er in een noot aan toe dat hij het niet kon nalaten te vertellen dat hij al in 

1740 in het boek van Struyck fouten had ontdekt en ook aan hem gemeld, maar dat de laatste 

bijna een jaar later een addendum op zijn boek had gepubliceerd waarin de betreffende fouten 

werden erkend, maar dan zonder enige verwijzing naar Kersseboom.253  

 In 1874 was het J. ter Gouw die in zijn geschiedenis van Amsterdam, Amstelodamium, 

zijn twijfels uitte over de poging van Struyck om de bevolking van de hoofdstad te berekenen 

op basis van de cijfers van dorpen op het platteland. Hij wees erop dat steden, en zeker de 

grotere, een veel hogere bevolkingsdichtheid hadden. Bevolkingsaantallen konden daarom 

alleen worden berekend met behulp van gegevens uit de stad zelf. Ter Gouw beschikte voor dit 

doel over zowel de data van een huizentelling als die van een volkstelling, respectievelijk in 

1630 en in 1632.254 Er werden 115.000 personen geteld die woonden in 14.440 huizen. Omdat 

hij het bevolkingsaantal te laag vond – de tijdelijk afwezigen, de zuigelingen en waarschijnlijk 

ook de zieken in de godshuizen waren niet meegeteld – verhoogde hij dit naar 125.000. Bij het 

tweede getal benadrukte hij dat het hier ging om huizen en niet om haarden.255 Als proef op de 

som gebruikte hij de reductiefactor 8,33 uit 1795 die waarschijnlijk was afgeleid uit de 

volkstelling van dat jaar in Amsterdam, hoewel er toen geen huizen werden geteld. Deze factor 

leverde een bevolkingsaantal op van 120.000 in 1632 en kwam dus in de buurt van zijn 

berekening van 125.000.  

 

252 Kersseboom, 1738-1740, p. 64-65, refererend aan Struyck, 1740, p. 39-40. 
253 Ibidem, p. 64.  
254 Ter Gouw, 1874, p. 281-282. 
255 Ibidem, p. 280, voetnoot 1. Gecorrigeerd: ‘haarden’ (oorspronkelijk: ‘haardstede’; zie de uitspraak hierover in 

dit hoofdstuk, stap 1.2 van procedure 'Passus-telling'). 
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Ramaer 

Al in 1921 ontwikkelde Johan Ramaer een methode om, aan de hand van volkstellingen en 

stadsplattegronden, de inwonertallen te berekenen tussen 1500 en 1800.256 Zijn artikel hierover 

vormde een van de fundamenten van het standaardartikel in de NAGN van Van der Woude uit 

1980 over de Nederlandse demografische ontwikkeling in deze periode.257 De methode kende 

vier onderdelen: (1) een coëfficiënt waarmee het inwonertal halverwege een periode, waarvan 

de begin- én de einddata bekend waren, kon worden berekend, (2) een verhoudingsgetal 

waarmee stadsplattegronden uit verschillende periodes met elkaar konden worden vergeleken, 

(3) het meerekenen van de specifieke omstandigheden die hebben gespeeld in de geschiedenis 

van een dorp of stad en (4) een coëfficiënt, de reductiefactor, waarmee kon worden aangegeven 

hoeveel mensen er gemiddeld in een huis woonden. Alle dienden ze het doel om huizen- en 

inwonertallen te berekenen in periodes waarin óf het huizen- óf het inwonertal ontbrak.  

Met behulp van het eerste onderdeel van zijn methode berekende Ramaer de 

inwonertallen van 29 Hollandse steden en ‘vlekken’. Met dat laatste doelde hij op de grotere 

dorpen met stedelijke kenmerken die geen stadsrechten hadden, zoals Den Haag. Van deze 29 

waren de inwonertallen van 1514 en van 1632 bekend uit volkstellingen. In Amsterdam waren 

de totalen respectievelijk 13.500 en 120.000.258 De groei tussen die twee jaren bedroeg daarmee 

106.500. Ramaer ging ervan uit dat deze groei niet geleidelijk aan had plaatsgevonden. De trend 

was dat de steden steeds dichter bebouwd raakten en de bewoning per huis compacter werd. 

Zijn aanname hierbij was dat de groei tussen 1564 en 1632 iets meer dan vier keer sneller had 

plaatsgevonden dan tussen 1514 en 1564.259 Het groeicijfer van 106.500 werd vervolgens 

opgedeeld in 5,6 gelijke delen.260 Aan de periode tussen 1514 en 1578 werd één deel 

toegevoegd (19.000), aan de periode tussen 1578 en 1632 de andere vier (tezamen 87.500).261 

Het inwonertal van Amsterdam in de periode 1564-1578 kon daarmee worden vastgesteld op 

32.500 (13.500 + 19.000). De berekeningen van Ramaer beperkten zich tot de Hollandse steden 

 

256 Ramaer, 1921, p. 36. 
257 Van der Woude, 1980, p. 136.  
258 Ramaer, 1921, p. 33. Ter Gouw rapporteerde hier, zoals eerder aangegeven, 115.000 inwoners: Ter Gouw, 

1894, p. 281-282. 
259 Ramaer gebruikte afwisselend de jaren 1564 en 1578: het eerste omdat de kaart van Jacob van Deventer toen 

zou zijn getekend, het tweede omdat vanaf dat jaar Amsterdam begon te groeien.  
260 Het deelgetal 5,6 is berekend op basis van de uitspraak dat de groei tussen 1578 en 1632 ‘iets meer dan vier 

keer sneller’ was dan die tussen 1514 en 1578. 
261 NB: de aantallen zijn afgerond op honderdtallen. 
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omdat voor de andere steden in Nederland in 1514 en 1632 geen systematische volkstellingen 

waren gehouden zoals dat in Holland wel was gebeurd. 

 Voor het tweede deel van zijn methode maakte Ramaer gebruik van de 

stadsplattegronden van Jacob van Deventer uit omstreeks 1564, de Gemeente-Atlas van J. 

Kuyper uit 1871 en de volkstelling van 1869.262 Hij kon zo de oppervlakte van de huizen 

omstreeks 1870 vergelijken met die op de plattegronden van Van Deventer en een formule 

opstellen met drie bekende factoren: de twee oppervlaktes (a en b) en de inwonertallen in 1870 

(d). Het inwonertal in 1564 (c) was de enige onbekende factor, maar kon worden berekend met 

de vergelijking 𝑎 𝑏⁄ =  𝑐
𝑑⁄ . 

 

stad 

inwoners 

1870 

inwoners 

1564 

(berekend) 

inwoners 1564 

(gereduceerd) 

Middelburg 14.200 8500 5500 

Zierikzee 7800 7000 4500 

Vlissingen 9300 6200 4000 

Goes 6200 4100 2600 

Veere 1400 3200 2100 

Tholen 2100 2100 1400 

Brouwershaven 1700 1700 1100 

Arnemuiden 1300 900 600 

 

Tabel 2.4. Inwonertallen Zeeuwse steden in 1870 en 1564 volgens Ramaer (Ramaer, 1921, p. 36-37). 

 

Uit deze berekening kwam voor Amsterdam in 1564 een inwonertal naar voren van 48.100.263 

Dat getal was fors hoger dan het resultaat uit het eerste deel van de methode. Vandaar dat 

Ramaer een correctie toepaste – het derde deel van de methode – op basis van de demografische, 

sociale en economische geschiedenis van de stad die werd onderzocht.264 Hiertoe gebruikte hij 

ook weer het gegeven dat de stad pas na 1578 begon te groeien, dus dat het inwonertal in 1564 

nog een stuk lager moet zijn geweest. Die correctie leidde voor Amsterdam tot een, volgens 

Ramaer, meest waarschijnlijke berekening van 30.900 inwoners in 1564.265 Deze methode werd 

ook toegepast op de andere steden van Nederland, waaronder de Zeeuwse. Tabel 2.4 laat de 

Zeeuwse resultaten zien.  

 

262 Ramaer, 1921, p. 31; Biblioteca Nacional de España. Res/200; Kuyper, 1871; CBS, 1869. Het jaartal 1564 is 

de aanname van Ramaer.  
263 Ramaer, 1921, p. 31 en 33. De oppervlakte van de huizen in1564 verhield zich tot die in 1870 als 2 : 11 (a en 

b). De inwonertallen in beide jaren verhielden zich tot elkaar als c : d, waarbij ‘c’ de onbekende was. De 

vergelijking werd dan a : b = c: d. In concrete aantallen: 2 : 11 = c : 264.700 = 48.100 : 264.700.  
264 Zie bijvoorbeeld Ramaer, 1921, p. 180, waarin hij verwees naar het werk van Brugmans, 1911.  
265 Ibidem, p. 32-33. 
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  woningen inwoners 

reductiefactor:  

inwoners per huis 

  1514 1840 1514 1840 1514 1840 stijging 

Noord-Holland 21.806 63.398 119.777 443.334 5,5 7 27% 

Zuid-Holland 22.406 75.984 133.271 526.020 5,9 6,9 16% 

totaal 44.212 139.382 253.048 969.354 5,7 7 22% 

 

Tabel 2.5. Huizen- en inwonertallen in Noord- en Zuid-Holland in 1514 en 1840 (Ramaer, 1921, p. 176). 

 

De basis van het vierde deel van de methode van Ramaer bestond uit de huizentellingen van 

1514, 1632, 1732 en 1840. Wanneer deze tellingen samenvielen met volkstellingen, kon de 

reductiefactor worden berekend die aangaf hoeveel mensen er in een huis woonden. Deze 

factoren konden op zich weer worden gebruikt voor periodes waarvoor wel de huizenaantallen 

voorhanden waren, maar er geen volkstelling had plaatsgevonden.266 Uitgangspunt bij het 

gebruik van deze reductiefactor voor berekeningen van zowel de inwonertallen als de 

huizenaantallen, was de aanname dat deze voor wat betreft tijd en ruimte een variabele was en 

dus kon verschillen per periode en per stad of dorp.267 In Tabel 2.5 is de factor berekend voor 

Noord- en Zuid-Holland. De aanname van Ramaer daarbij was dat er van 1514 tot 1840 een 

langzame en geleidelijke verschuiving had plaatsgevonden in de verhouding tussen de aantallen 

huizen en de aantallen inwoners. Het gemiddeld aantal inwoners per huis bleek gedurende de 

periode 1514-1840 te zijn gestegen met gemiddeld 22 procent. Met deze gegevens kon hij 

vervolgens een tabel maken met de bevolkingstotalen per Hollandse stad en ‘vlek’ tussen 1514 

en 1840, met als tussenliggende jaren 1632 en 1732.268  

 

 1514 1632 1732 1840 

Amsterdam 13.500 99.300 186.200 211.300 

Leiden 14.300 44.000 60.600 37.500 

Haarlem 13.500 34.900 42.600 24.000 

Den Haag 5500 16.600 36.900 58.000 

Rotterdam 5300 29.500 49.400 78.100 

     

Tabel 2.6. De bevolkingsaantallen van de vijf grootste steden in Holland in de jaren 1514, 1532, 1732 en 1840 

(Ramaer, 1921, p. 176). 

 

266 Ibidem, p. 175-178. In de bespreking van de huizentellingen ging Ramaer niet in op het verschil tussen 

haardsteden (haarden) en woningen. Omdat hij voor het tweede deel van zijn methode de kaarten van Jacob van 

Deventer gebruikte, is het aannemelijk dat hij de opstallen bedoelde en niet de eventuele onderverdeling in 

haardsteden. 
267 Ibidem. 
268 Ibidem. 
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In Tabel 2.6 zijn, ter illustratie, de resultaten van de vijf grootste steden opgenomen. 

Kritiek op Ramaer was er ook. In 1985 meldde de stedenbouwkundige Ko Visser, 

hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft, dat de methode van Ramaer zoveel 

vraagtekens opriep dat hij van diens reeksen van inwonertallen uit 1920 geen gebruik ging 

maken. Visser, die werkte met oppervlaktemetingen op de plattegronden van Van Deventer in 

combinatie met de inwonertallen van Van der Woude uit 1525, kwam voor Vlissingen uit op 

een getal van 1000 tot maximaal 2500 inwoners in 1560, gemiddeld nog niet de helft van de 

berekening van Ramaer.269 Het was daarbij opmerkelijk dat Visser voor de zestiende eeuw 

gebruik maakte van de cijfers van Van der Woude die, zo meldde de Wageninger zelf in de 

bibliografie bij zijn berekeningen, het werk van Ramaer zag als het enige aangrijpingspunt voor 

de stedelijke situatie in de zestiende eeuw.270 Het verschil dat de Utrechtse onderzoekers Bram 

van den Hoven van Genderen en Ronald Rommes berekenden voor hun stad op basis van een 

haardstedentelling uit 1577, was weliswaar kleiner: 27.500 inwoners tegen de 35.000 van 

Ramaer, ook zij vonden dat de laatste over het algemeen te hoog zat met zijn berekeningen.271  

De alternatieven voor het werk en de methode van Ramaer zijn klein in aantal en 

bovendien beperkter in hun methodiek en bronnenonderzoek: wanneer het ging om studies op 

landelijke schaal zoals bij Visser, waren deze voor een belangrijk deel gebaseerd op bestaande 

literatuur. Bij het Utrechtse onderzoek werd uitgegaan van geïsoleerde traditionele bronnen 

zoals haardstedentellingen, ook weer in combinatie met de bestaande data van eerder 

onderzoek.272 Vooralsnog wordt daarom in deze studie de recommandatie van Van der Woude 

gevolgd inzake de kwaliteit van het werk van Ramaer. 

 

Faber en Van der Woude 

De historisch-demografische studie van Ramaer was de eerste met een methodische opzet die 

verder ging dan het uitrekenen van vermenigvuldigfactoren of het doen van extrapolaties in tijd 

of ruimte. Hij vergeleek meerdere technieken en combineerde een zuiver cijfermatige 

benadering met een scherp oog voor het afzonderlijke economische, sociale en geografische 

 

269 Ibidem, p. 136; Visser, 1985, p. 18. 
270 Van der Woude, 1980, p. 529. 
271 Van den Hoven van Genderen, 1995, p. 67, 71. 
272 Van den Hoven van Genderen en Rommes hadden in dit verband op hun beurt kritiek op het werk van Visser 

voor wat betreft diens cijfers van Utrecht omstreeks 1400. Visser had zich gebaseerd op de gegevens van 

Alberts, Jansen en Niermeyer (Jappe Alberts, 1977, p. 89), die ‘zonder enige onderbouwing’ berekenden dat 

Utrecht in 1400 minder dan 10.000 inwoners had (Van den Hoven van Genderen, 1995, p. 72.) 
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verleden van de dorpen en steden van onderzoek. In de jaren zeventig en tachtig van de 

twintigste eeuw werkten de onderzoekers van de Wageningen-school volop in de geest van de 

methode van Ramaer, die ook als secundaire bron werd vermeld: niet in de vroege publicaties 

uit de jaren zestig, maar wel in de proefschriften in het decennium daarna en nadrukkelijk in 

deel 5 van de NAGN door Van der Woude.273  

 Van der Woude en Faber gebruikten ook veelvuldig huizentellingen voor het vaststellen 

van bevolkingstotalen, maar maakten in geen enkele studie gebruik van stadsplattegronden om 

de bevolkingstotalen van steden te achterhalen. In plaats daarvan werden per dorp of stad zoveel 

mogelijk verschillende bronnen onderzocht volgens vaste interpretatieregels, in kaart gebracht 

en met elkaar vergeleken. Extrapolatie in dit stadium gebeurde voornamelijk binnen het 

onderzoeksgebied, zoals het Noorderkwartier bij Van der Woude en Friesland bij Faber. Deze 

aanpak leidde tot doorwrochte regionale studies die als basis hebben gediend voor 

vervolgonderzoek en grote overzichtswerken.  

Faber kon voor zijn Drie eeuwen Friesland uit 1972 een beroep doen op een, in 

vergelijking met bijvoorbeeld Zeeland, rijke voorraad tellingsregisters uit de jaren 1511, 1552, 

1689, 1714, 1744, 1748, 1749 en uiteraard 1796, toen de eerste nationale volkstelling ook in 

Friesland werd uitgevoerd. Als voorbeeld kan gewezen worden op de wijze waarop hij de 

vroegste bron gebruikte: het Register van de Aanbreng van 1511.274 In dit register waren per 

stad en dorp gegevens opgenomen van de grond en, soms, van de huizen. Het doel van de telling 

die ten grondslag lag van dit register was het bepalen van de huurwaarde, de zogenaamde 

‘floreenrente’ die de eigenaren moesten betalen. Het belangrijkste probleem waarmee Faber te 

maken kreeg betrof de onvolledige geografische dekking van de registers: ze waren vooral 

beschikbaar voor het noorden en westen van de provincie, waardoor de rest niet was gedekt en 

er bovendien geen representatieve steekproeven konden worden genomen. Om ze toch te 

kunnen gebruiken voor een berekening van de totale Friese bevolking gebruikte hij de 

bevolkingscijfers van 1689. Zijn aanname was dat de verhoudingen tussen de aantallen in de 

gebieden waarvan de registers beschikbaar waren en de aantallen van heel Friesland in 1511 en 

1689 hetzelfde waren. Bij deze aanname kunnen vraagtekens worden geplaatst. Friesland kende 

voor wat betreft de grondsoorten drie gebieden: de kleistreek in de noordelijke en westelijke 

kustgebieden waar de zeehandel voor de nodige welvaart zorgde, het drassige midden en de 

 

273 Jaren zestig: Faber, 1965; Mentink, 1965. Jaren zeventig: Van der Woude, 1972, p. 26; Faber, 1972, p. 43. 

NAGN: Blok, 1977-1983, deel 5, p. 528-529.  
274 Faber, 1972, p. 21-24. 
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zand- en veengebieden in het midden en zuidoosten, waar de landbouw en de turfwinning 

belangrijke economische activiteiten waren, met een waarschijnlijk andere demografische 

ontwikkeling dan in het westen en noorden van Friesland het geval was.275  

Een volgend probleem was het berekenen van de omvang van de huishoudens die 

werden geteld. Faber volgde hier de aanbevelingen van Mols uit 1954 die de omvang van de 

huishoudens op het platteland op 5 stelde en die in de steden op 5,5. Op basis hiervan berekende 

Faber dat de Friese bevolking in 1511 een maximale omvang had van 80.000. Als ondergrens 

hanteerde hij een omvang van 72.000, waarbij de stedelijke omvang van de huishoudens op 4,5 

werd gesteld. Dat laatste vanwege de uitzonderlijke groei die Leeuwarden na 1511 zou 

doormaken.276  

De aanpak van Faber bevatte minstens drie van de vier elementen van de methode van 

Ramaer: het herleiden van de inwonertallen aan de hand van een telling uit een later jaar, het 

meerekenen van de specifieke omstandigheden die hebben gespeeld in de geschiedenis van een 

stad en het werken met het aantal inwoners per huis als factor om bevolkingstotalen te 

berekenen. Nieuw was het nadrukkelijke gebruik van de marges die Faber in deze casus 

aanhield: de bevolking van Friesland in 1511 stelde hij op 75.000, met een bovengrens van 

80.000 en een ondergrens van 72.000, respectievelijk 6,6 en 4,0 procent hoger of lager. Van der 

Woude deed, ook in 1972, nagenoeg hetzelfde met de bevolkingsomvang van het 

Noorderkwartier in het jaar 1514.277 Hij presenteerde drie mogelijke totalen die waren 

gebaseerd op het aantal haardsteden, het minimumaantal communicanten en het 

maximumaantal communicanten: respectievelijk 33.952, 35.742 en 36.076. Het laagste getal 

week 4,9 procent af van het middelste, dat 1 procent lager was dan het hoogste. De bron van 

deze berekeningen was het onderzoek in 1514 naar de welstand van de steden en dorpen in 

Holland, de ‘informacie’. Belangrijkste objecten van onderzoek waren de aantallen haardsteden 

en communicanten. Ook hier was het doel om te bepalen wie belasting moest betalen en hoeveel 

dat moest zijn. Van der Woude ging uitvoerig in op de vraag wat precies moest worden verstaan 

onder de begrippen ‘haardsteden’ en ‘communicanten’. Voor wat betreft het eerste stelde hij 

vast dat in het onderzoek haardsteden overeenkwamen met huizen. Hij gebruikte hiervoor de 

verslagen van de dorpen en steden waaruit dat expliciet kon worden opgemaakt: soms werd 

 

275 Gerding, 1995, p. 115-119, 161-167; Zie ook Worst, 2012, o.a. p. 118-126. 
276 Ibidem, p. 23-24, verwijzend naar Mols, 1955, II. p. 101-130.  
277 Van der Woude, 1972, p. 75-90.  
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geen gewag gemaakt van haardsteden maar van huizen en soms werden beide begrippen 

gebruikt.278  

Moeilijker te duiden was het begrip ‘communicanten’: de personen die gerechtigd waren 

om in de kerk deel te nemen aan de communie. In sommige streken mocht dat pas vanaf het 

14de levensjaar, elders al vanaf het 12de. Vanwege het ontbreken van betrouwbare bronnen 

hierover besloot Van der Woude tot het aanhouden van een leeftijd tussen 13 en 14 jaar. Het 

mogelijke probleem dat niet alle communicanten waren geteld, wees Van der Woude van de 

hand: die kans was in kleine gemeenschappen uiterst gering vanwege de sociale controle en het 

feit dat de pastoor meestal een exact beeld had van de samenstelling van zijn parochie. Van der 

Woude maakte hierbij gebruik van een vergelijkbare Franstalige studie.279  

Een derde probleem betrof de niet altijd even betrouwbare grenzen tussen de parochies 

met het daaruit volgend gevaar dat er sprake kon zijn van dubbeltellingen. Van der Woude 

achtte dit probleem niet al te groot en besloot het, ook vanwege de onoplosbaarheid, voor lief 

te nemen. Het grootste probleem was immers nog niet opgelost: de verhouding van het aantal 

communicanten tot de totale bevolking, waarbij het aantal personen jonger dan 13,5 jaar 

onbekend was. Hij gebruikte hiervoor de gegevens van de bevolkingspiramides uit een aantal 

ontwikkelingslanden in de periode 1949 en 1950. Daar lag het percentage personen jonger dan 

15 jaar rond de 40 procent. Omdat Van der Woude een leeftijdsgrens hanteerde van 13,5 jaar, 

zou dit percentage omlaag moeten naar ongeveer 35 procent. Hij had echter ook te maken met 

het gegeven dat deze categorie in de steden kleiner was dan op het platteland. Op basis van de 

literatuur over de bevolkingsopbouw in de zestiende eeuw in een aantal andere landen van 

Europa besloot Van der Woude tot een aandeel van niet-communicanten van 33 procent in de 

drie steden Alkmaar, Edam en Monnikendam en 35 procent op het platteland. Gemiddeld dus 

34 procent met een afwijking van 3 procent in de plus en in de min.280 

Van der Woude kon nu per dorp en stad de reductiefactor berekenen: het aantal personen 

per huishouden. Daarin vertoonden de dorpen van het Noorderkwartier grote onderlinge 

verschillen, waarbij de laagste, Zuiderwoude, er 4 had en de hoogste, Kwadijk en Graft, 12,8. 

Gemiddeld bedroeg deze factor 6,0 voor het platteland en 4,7 voor de steden, Geëxtrapoleerd 

naar de hele provincie Holland leverde dat een totaal inwonertal op van 275.000: 81.000 voor 

 

278 Ibidem, p. 76: bijvoorbeeld voor Alkmaar: ‘hebben de burgemeesters doen tellen alle de huysen’ en voor 

Bakkum: ‘22 haertsteden, ende daar es 1 huys afgebroecken’.  
279 Ibidem, p. 79: Van der Woude verwees hiervoor naar Mols, 1955, I, p. 234.  
280 Ibidem, p. 85.  
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Noord en 194.000 voor Zuid.281 Dat was bijna 20.000 inwoners meer dan Ramaer in 1921 had 

berekend.282 Behalve deze extrapolatie van de reductiefactor naar de hele provincie Holland 

was de invloed van Ramaer voor wat betreft deze vroege casus veel minder aanwezig dan bij 

de hiervoor besproken casus van Faber. Dat komt vooral door de uitgebreidheid van het 

bronnenonderzoek van Van der Woude, waarin zowel in de breedte als in de diepte het onderste 

uit de kan werd gehaald. De demografiehoofdstukken van Het Noorderkwartier beslaan 199 

tekstpagina’s van de in totaal 593. Dat is 34 procent. Bij Faber zijn dat 70 van de 384, 18 

procent.  

Van der Woude wilde met zijn dissertatie inzicht krijgen in de seculaire ontwikkeling 

van de bevolking en haar bestaansbronnen in het Noorderkwartier. De drie 

demografiehoofdstukken, waarin hij zocht naar antwoorden op de vragen wat er gebeurde, 

wanneer het gebeurde en hoe het gebeurde, vormden daarvan de basis. In de drie 

daaropvolgende hoofdstukken ging het vooral om de vraag waarom het gebeurde.283 In die zin 

werkte hij het idee van Ramaer om historisch-demografisch cijfermateriaal te confronteren met 

de onderzoeksresultaten van andere disciplines zoals de geografische, economische en sociale 

geschiedenis, tot in detail uit. Hoewel huizentellingen bij van der Woude een cruciaal onderdeel 

vormden van zijn demografisch onderzoek – hij voerde aan dat deze bronnensoort tussen 1514 

en 1622 de enige was waarmee bevolkingsaantallen konden worden achterhaald – maakte hij 

geen enkel gebruik van geografisch materiaal, zoals Ramaer dat wel deed met de 

stadsplattegronden van Van Deventer.284  

Het gebruik van deze stadsplattegronden voor historisch-demografisch onderzoek is 

sinds het werk van Ramaer in Nederland geen vanzelfsprekende zaak. In het 

demografiehoofdstuk van Van der Woude in de NAGN uit 1980 werd met geen woord gerept 

over deze bronnensoort en dat lijkt tevens een van de redenen dat weinigen er tot op heden 

brood in zagen om bevolkingsaantallen op deze manier in te gaan berekenen.285 En dat terwijl 

een belangrijk deel van de kritiek op bronnen zoals volks- en huizentellingen die meestal een 

fiscaal doel hadden, voor de stadsplattegronden niet geldt: de vaak slechte kwaliteit en 

leesbaarheid, de zowel in tijd als ruimte beperkte beschikbaarheid en de inconsequenties voor 

wat betreft het gebruik van begrippen, standaarden en grensmarkeringen.  

 

281 Ibidem, p. 92. 
282 Ramaer, 1921, p. 176. 
283 Van der Woude, 1972, p. 13, 17. Cursivering is van Van der Woude. 
284 Ibidem, p. 149. 
285 Blok, 1977-1983, deel 5, p. 102-168, 528-529. 
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Digitale thematische deconstructie 

In België was het in 2008 de Gentse historicus Bram Vannieuwenhuyze die een nieuwe techniek 

ontwikkelde om oude plattegronden te analyseren: de ‘digitale thematische deconstructie’. In 

zijn proefschrift onderzocht hij uit welke kernen de middeleeuwse stad Brussel was gegroeid. 

Hij wilde daarmee aantonen dat de stad niet vanuit één enkel punt was ontstaan maar uit 

meerdere. Hij koos voor zijn onderzoek een multidisciplinaire benadering en maakte gebruik 

van onder andere de instellingengeschiedenis, de toponymie, de historische geografie en de 

cartografie. Bij de toepassing van de laatste discipline was zijn gedachte dat een oude 

stadsplattegrond in zijn geheel als bron kan dienen, maar dat er in een kaart objecten en patronen 

schuilen die niet met het blote oog zichtbaar zijn, meestal omwille van de te grote hoeveelheden 

objecten, of omdat het oog naar andere objecten wordt geleid. Vannieuwenhuyze beschouwde 

daarom een kaart als een palimpsest: een document dat meerdere lagen bevat. Wanneer de 

plattegronden in hun geheel werden gebruikt, bleven deze onderliggende lagen onzichtbaar en 

dus ongebruikt. Door de toepassing van digitale thematische deconstructie konden ze zichtbaar 

worden gemaakt. De techniek houdt in dat een kaart wordt gedigitaliseerd en vervolgens wordt 

opgeknipt in kleine stukjes die via digitale technieken in verschillende lagen zichtbaar kunnen 

worden gemaakt en geanalyseerd. Vannieuwenhuyze benadrukte dat de onderzoeker bij zijn 

werkzaamheden alleen mag uitgaan van de gegevens op de kaart zelf en niet van andere kennis 

of veronderstellingen. Dat laatste zou mogelijk kunnen leiden tot verwachtingspatronen en 

daarmee tot interpretatiefouten: ‘Wie op voorhand bijvoorbeeld uitgaat van het bestaan van 

zeven stadspoorten, zal er op het plan ook absoluut zeven willen vinden. Niet meer, niet 

minder’.286  

Door deze techniek werd het mogelijk om de cartografische elementen en structuren 

zichtbaar te maken met het doel ze uiteindelijk beter te kunnen bestuderen. Niet alleen de 

cartografie zou hiermee veel kunnen winnen, ook de meer inhoudelijke bestudering van de 

geschiedenis van de in kaart gebrachte streek of stad kreeg een nieuwe dimensie. 

Vannieuwenhuyze introduceerde zijn methode in de ruim 1400 pagina’s tellende dissertatie 

Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte.287 Hij koos voor zijn 

onderzoek twee plattegronden: die van Jacob van Deventer uit 1550-1554 en Braun & 

 

286 Vannieuwenhuyze, 2008, p. 21.  
287 Ibidem. De methode wordt beschreven in hoofdstuk 2 van dissertatie van Vannieuwenhuyze, op de pagina’s 

16-54.  
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Hogenberg uit de periode 1572-1617.288 Vannieuwenhuyze wist in de jaren na zijn promotie 

een groep studenten te motiveren om hetzelfde te doen met andere plattegronden van Van 

Deventer. Dat leidde tot meerdere masterscripties die allemaal volgens dezelfde methodiek 

werden opgebouwd en als zodanig, samen met het werk van Vannieuwenhuyze, een verrijking 

vormden van de kennis over de plattegronden van Van Deventer en de geschiedschrijving van 

de betreffende steden.289  

De ‘groep’ rondom Vannieuwenhuyze hield zich niet bezig met het gebruik van de 

stadsplattegronden ten behoeve van het tellen van huizen en daarmee inwoners. De weergave 

van de huizen op de plattegronden werd omschreven als nagenoeg onbruikbaar voor dit doel: 

‘zwarte kribbels’ met soms een ‘rudimentaire huisvorm’.290 Sander D’haene, een van de 

studenten, stelde expliciet dat het tellen van huizen onmogelijk was.291 Hij voerde een 

voorbeeld aan van de kaart van Kortrijk waarop een groep van zes huisjes was getekend met te 

weinig gevels, maar wel met zes daksymbolen.292 In plaats van een huizentelling kon volgens 

alle auteurs beter gewerkt worden met de bebouwingsdichtheid van de steden, uitgesplitst in 

straat- en wijkniveau en – zeer rudimentair omdat Van Deventer geen inzicht had in de diepte 

van de bebouwing – geplaatst in een ruimte- en tijdsdimensie. De vergelijking onderling tussen 

de verschillende straten en wijken en tussen meerdere plattegronden die in verschillende jaren 

waren getekend, zou dan inzicht kunnen geven in de ruimtelijke ontwikkeling van de 

betreffende stad.293 In het licht van de aanname van Vannieuwenhuyze dat het zinloos is om 

het aantal huizen te tellen op de plattegronden van Van Deventer, zou de methode, toegespitst 

 

288 Braun, 1572. De kaart van Brussel was afgebeeld in het in 1572 uitgegeven deel 1.  
289 Onder andere: D’haene, 2010; Moerman, 2010 en Carton, 2010. Marieke Moerman heeft in haar scriptie wel 

de methode toegepast, maar niet op een stadsplattegrond van Jacob van Deventer. Wel is er nog een analyse van 

Van Deventers stadsplattegronden van Leuven, Zoutleeuw, Gistel, Tienen, Landen en Dendermonde: (1) Jelle 

Lisson, Een papieren stad. Het ontstaan en de ontwikkeling van Zoutleeuw aan de hand van een morfologische 

analyse van Jacob van Deventers stadsplattegrond (10e-16e eeuw) (onuitgegeven masterscriptie). Leuven, 2012; 

(2) Pieter-Jan Gorissen, Een studie van de middeleeuwse ontwikkeling van Tienen en Landen gebaseerd op de 

stadsplannen van Jacob van Deventer (onuitgegeven masterscriptie). Leuven, 2013; (3) Jan Bogaert, Jacob van 

Deventers Gistel. Een onderzoek naar de betrouwbaarheid van een zestiende-eeuwse stadsplattegrond 

(onuitgegeven masterscriptie). Gent, 2011; (4) Céline Neervoort, De vorming van een stad: Dendermonde (14de-

16de eeuw). Een cartografische studie op basis van de kaarten van Jacob van Deventer, Sanderus en Alphons 

De Vlaminck (onuitgegeven masterscriptie). Gent, 2011; (5) Benjamin Symons, ‘Leuven door de ogen van Jacob 

van Deventer. Een grondige analyse en bronnenkritiek van zijn Leuvense stadsplattegrond’ (onuitgegeven 

masterscriptie). Leuven, 2012.  
290 Vannieuwenhuyze, 2008, p. 29.  
291 D’haene, 2010, p. 127. 
292 Ibidem, p. 124 alsmede Bijlage 3, figuur 2.4.1. 
293 Vannieuwenhuyze, 2008, p. 26. 
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op het vaststellen van de bevolkingsdichtheid, een alternatief kunnen zijn om toch de huizen- 

en inwonertallen te kunnen berekenen.  

De vraag is nu of de methode is geverifieerd aan de hand van onderzoek in andere 

bronnen, zoals tellingen en belastingkohieren. Dat blijkt een enkele keer het geval te zijn 

geweest. Een van de vergelijkingen is terug te vinden in de scriptie van D’haene, die zijn 

metingen van de bebouwingsdichtheid in Kortrijk vergeleek met de gegevens van een 

alternatieve bron: de belastingkohieren van vijf wijken omstreeks 1560. Gemiddeld weken de 

digitale metingen 36 procent af van de metingen die uit de traditionele bronnen naar voren 

kwamen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de digitale metingen niet correct zijn. Zeker in het 

licht van de bronnenkritiek die in het voorgaande is geuit op het gebruik van traditionele 

bronnen, kan er net zo goed worden getwijfeld aan de kwaliteit van de belastingkohieren. 

 

 bebouwingsdichtheid  

stadsdeel in Kortrijk 

digitale 

thematische 

deconstructie 

belasting-

kohiers afwijking 

Centrum 36% 52% 44% 

Buda 6% 9% 50% 

Overleie 15% 9% -40% 

Overbeke 25% 27% 8% 

Gemiddelde afwijking (negatieve percentages positief gemaakt) 36% 

 

Tabel 2.7. Bebouwingsdichtheid volgens (1) de methode van digitale thematische deconstructie en (2) de 

belastingkohieren van de vijf wijken van Kortrijk exclusief het buitengebied omstreeks 1560 in percentages van 

Kortrijk inclusief het buitengebied (D’haene, 2010, Tabel 4, bijlage Tabellen). 
 

 

Vitelli en Ramaer 

De conclusie die wel kan worden getrokken is dat er veel meer comparatief onderzoek nodig is 

tussen resultaten van deze digitale techniek en die van het meer traditionele onderzoek, alvorens 

ze beide te gebruiken voor het vaststellen van de bebouwingsdichtheid en voor het tellen van 

huizen. Het laatste werd door de groep rondom Vannieuwenhuyze niet opgepakt. Het eerste 

werd daarentegen volop toegepast in de hiervoor aangehaalde onderzoeken. Gevoegd bij het 

uitgangspunt van deze onderzoekers dat het niet mogelijk is om het aantal huizen op de 

plattegronden van Van Deventer te tellen, zou dit het einde van deze paragraaf betekenen en 

zou dit onderzoek zich beter kunnen gaan richten op de vraag of de latere stadsplattegronden 

van Blaeu en de Wit wél gebruikt kunnen worden.  
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Hiervoor is het echter te vroeg. De Zeeuwse casus biedt immers de mogelijkheid om de 

metingen en tellingen op de plattegronden van Van Deventer te vergelijken met de 

inventarisaties van huizen en weerbare mannen van Vitelli uit 1569. Ook kan worden gewerkt 

met de exercities die Ramaer voor de Zeeuwse steden uitvoerde met behulp van de 

plattegronden van Van Deventer in de periode 1548-1554.  

In Tabel 2.8 zijn de resultaten weergegeven. Het blijkt dat de vergelijking tussen Ramaer 

en de huizentellingen van Vitelli een gemiddelde afwijking oplevert van 14,7 procent. Wanneer 

Ramaer wordt vergeleken met de weerbare mannen van Vitelli is de gemiddelde afwijking 9,1 

procent.  

 

Huizen-tellingen 

 

Commissie 

Vitelli 

(huizen) 

Commissie 

Vitelli 

(weerbare 

mannen) 

Ramaer, 

kaarten 

Van 

Deventer 

afwijking 

Ramaer > 

Vitelli 

(huizen) 

afwijking 

Ramaer > 

Vitelli 

(weerbare 

mannen) 

Middelburg 800 963 1000 25,00% 3,80% 

Veere 500 461 382 23,60% 17,10% 

Vlissingen 800 769 727 9,10% 5,50% 

Zierikzee 1000 899 989 1,10% 10,00% 

Totaal 3100 3092 3098   

Gemiddelde afwijking    14,70% 9,10% 

 

Tabel 2.8. Vergelijking tussen de huizentellingen in vijf Zeeuwse steden door de commissie Vitelli in 1569 en 

door Ramaer op de stadsplattegronden van Jacob van Deventer in de periode 1548-1560 (Groenveld, 1980, p. 150, 

154; Ramaer, 1921, p. 36). Ramaer presenteerde in zijn tabel op deze pagina alleen de inwonertallen. Het aantal 

huizen is berekend op basis van een gemiddelde reductiefactor van 5,5 zoals Ramaer die ook gebruikte voor 1514 

in Noord-Holland (Ibidem, p. 176). 

 

Ook hier geldt natuurlijk dat het één niets zegt over het ander: Vitelli kan ernaast hebben 

gezeten, maar Ramaer ook. In elk geval is er naar aanleiding van de vergelijking tussen de 

laatste twee tabellen, nog geen reden om aan te nemen dat het achterhalen van het aantal huizen 

op de stadsplattegronden van Jacob van Deventer een kansloze missie is. In het bovenstaande 

is immers nog niet de kwaliteit van diens stadsplattegronden aan de orde geweest. Daar komt 

bij dat, in het geval van Van Deventer, het niet mag worden uitgesloten dat de plattegronden 

mede werden getekend met een militair oogmerk: het nauwgezet in kaart brengen van zwakke 

punten in de verdedigingslinies en de landingsplaatsen. Het probleem dat zich hierbij voordoet, 

is dat ook het accuraat weergeven van huizen geen prioriteit had. Een enkele blik op de 

stadsplattegronden van de acht Zeeuwse steden bevestigt deze vaststelling. Het exact tellen van 

huizen is nauwelijks mogelijk, zelfs niet wanneer als criterium wordt aangehouden dat alle ^-

tekens daken zijn en dus staan voor evenzoveel huizen. Op veel plaatsen laten de plattegronden 



90 

 

vlekken zien, onduidelijke tekens of helemaal niets, terwijl daar toch huizen gestaan moeten 

hebben. Daarnaast is ook de rode inkleuring niet heel consequent gebeurd. 

 

 

2.2 Casus Zeeuwse steden 

Om deze reden is ervoor gekozen geen pogingen te doen de huizen te tellen, maar de bebouwde 

stroken straat digitaal op te meten in pixels. Aan de hand van de uitkomsten hiervan kan met 

behulp van een coëfficiënt het aantal huizen worden bepaald. Teneinde deze coëfficiënt te 

kunnen bepalen moet er een stad worden geselecteerd waarvan de meetresultaten kunnen 

worden vergeleken met een daadwerkelijke telling op een alternatieve stadskaart waarop de 

huizen wél zichtbaar zijn én waarvan een meer traditionele bron beschikbaar is. Beide dienen 

afkomstig te zijn uit dezelfde periode van hooguit 40 jaar als waarin Van Deventer actief was. 

Bovendien moet de bebouwing in het te meten en te tellen stadsdeel gedurende deze periode zo 

goed als stabiel zijn gebleven. Deze combinatie van bronnen en voorwaarden is te vinden in 

slechts één Zeeuwse stad: Vlissingen, waarvan, behalve (a) de stadsplattegrond van Van 

Deventer die zal worden gedateerd in het jaar 1548, een (b) zeer gedetailleerde militaire kaart 

beschikbaar is uit 1588, getekend door de Engelsman David Adams in opdracht van Elizabeth 

I van Engeland.294 Daarnaast was er (c) in 1569 de huizentelling van Vitelli. Aan de hand van 

deze drie bronnen kan het aantal huizen worden berekend en vergeleken met de uitkomsten van 

andere berekeningen. De procedure, die uiteindelijk een coëfficiënt zal opleveren waarmee ook 

de inwoneraantallen kunnen worden berekend van de andere steden die door Van Deventer in 

kaart zijn gebracht, en waarmee kan worden onderzocht of de nieuwe methode van tellen – in 

het vervolg aangeduid als de ‘Passus-telling’, naar de maateenheden op de schaalstok van Van 

Deventer – bruikbaar is én kan worden gevalideerd, kent tien stappen: 

1. Formuleer de te gebruiken standaarden voor zowel de tellingen op de plattegronden van 

Van Deventer als op die van Blaeu:  

1.1. één type stadsplattegrond (losse kaarten óf ingebonden in een atlas), te vinden op één 

enkele archieflocatie, 

1.2. de begrippen huis, haard, haardstede en opstal,  

1.3. de te gebruiken reductiefactor huizen/inwoners,  

 

294 Plan of the town of Flushing, drawn by Robert Adams, 1588. Vindplaats: British Library, Shelfmark: Cotton 

MS Augustus I ii 105.  



91 

 

1.4. de te tellen opstallen (huizen, pakhuizen, openbare gebouwen, kerken),  

1.5. de ruimtelijke afbakening van het stadsgebied (binnen de stadswallen, muren, grachten 

of ook erbuiten);  

1.6. de te gebruiken theoretische begrippen voor uitspraken over de nauwkeurigheid van de 

plattegronden;  

2. stel (bij benadering) de datering vast van de plattegrond van Vlissingen van Van Deventer;  

3. stel de datering vast van de plattegrond van Vlissingen van Adams; 

4. stel met behulp van recente wetenschappelijke literatuur de planimetrische nauwkeurigheid 

vast van de plattegrond van Vlissingen in Google Earth; 

5. selecteer een stadsdeel en: 

- maak aannemelijk dat het aantal huizen in dit stadsdeel in de periode tussen het tekenen 

van de twee plattegronden niet is veranderd, 

- maak aannemelijk dat de lengtes van de bebouwde straatzijden en het stratenpatroon in 

dit stadsdeel ook tegenwoordig (peiljaar 2022) nog hetzelfde zijn als in het jaar dat Van 

Deventer de kaart tekende, 

- meet de lengtes van deze bebouwde straatzijden op de kaart van Vlissingen van 2022 

in Google Earth in meters, 

- meet de lengtes van deze bebouwde straatzijden op de kaart van Van Deventer in pixels, 

reken het resultaat om naar passen en meters en controleer of de gemiddelde schaal van 

de straatlengtes overeenkomt met de door Van Deventer getekende schaal rechtsonder 

op de kaart,  

- tel op de kaart van Adams hoeveel huizen er op deze bebouwde straatzijden staan 

afgebeeld, 

- bepaal het quotiënt van (a) het aantal huizen en (b) de lengtes van de bebouwde 

straatzijden: de Passus-coëfficiënt, 

- bepaal de planimetrische nauwkeurigheid van de plattegronden van Van Deventer en 

Adams met behulp van MapAnalyst, een softwaretoepassing voor de visualisatie en de 

studie van de planimetrische nauwkeurigheid van oude kaarten; 

6. bepaal als extra controle op de plattegronden van Van Deventer en Adams uit 1548 hoe 

nauwkeurig de metingen waren tussen de verschillende kaartelementen die niet kon worden 

belopen: 

6.1. met een aantal vogelvluchtmetingen waarbij Google Earth de norm is; 

6.2. met MapAnalyst; 
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7. meet op de kaart van Van Deventer alle bebouwde straatzijden van Vlissingen binnen de 

stadsmuren, bereken met behulp van de Passus-coëfficiënt het totaal aantal huizen in de stad 

in 1548 en:  

7.1. vergelijk deze eerste Passus-telling met de telling van Ramaer en inventariseer de 

overeenkomsten en de verschillen tussen de twee,  

7.2. vergelijk de Passus-telling met de aantallen van Vitelli (twee tellingen: huizen en 

weerbare mannen),  

7.3. doe een voorlopige uitspraak over de bruikbaarheid van de Passus-telling; 

8. ga na of de schaal en de resolutie op de plattegronden van Van Deventer bij de andere zeven 

Zeeuwse steden, dezelfde zijn als die op de kaart van Van Deventer van Vlissingen en: 

8.1. controleer of de schaal en de resolutie bij alle te gebruiken stadsplattegronden gelijk 

zijn en converteer deze, wanneer dit nog niet het geval is, digitaal naar dezelfde 

resolutie (nodig voor de pixelmeting) en dezelfde schaal (nodig voor het omzetten van 

de aantallen pixels in aantallen passen en vervolgens meters),  

8.2. meet van deze steden alle bebouwde straatzijden op en gebruik de voor Vlissingen 

berekende Passus-coëfficiënt om per Zeeuwse stad het aantal huizen en inwoners te 

berekenen, 

8.3. Vergelijk de uitkomsten van de Passus-telling op de Zeeuwse plattegronden met de 

telling van Ramaer (alle zeven andere Zeeuwse steden), Vitelli (huizen in Goes, 

Middelburg, Veere en Zierikzee), Vitelli (weerbare mannen in alle Zeeuwse steden 

behalve Goes) en andere bestaande tellingen; 

8.4. nuanceer de voorlopige uitspraak (7.3) over de bruikbaarheid van de Passus-telling; 

9. teneinde te onderzoeken of de Passus-coëfficiënt kan worden gebruikt om de huizen in 

andere steden te tellen: selecteer een of meer Hollandse én Vlaamse steden met meer dan 

5000 inwoners, die voldoen aan de twee eerste van de drie voorwaarden die voor Vlissingen 

zijn gebruikt: de aanwezigheid van een stadskaart gemaakt door Van Deventer en de 

aanwezigheid van een alternatieve bron zoals belastingkohieren of huizentellingen en: 

9.1. herhaal de procedure voor deze steden zoals hiervoor uitgevoerd voor de Zeeuwse 

steden,  

9.2. nuanceer de voorlopige uitspraken (7.3 en 8.4) over de bruikbaarheid van de Passus-

telling; 
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10. indexeer alle afwijkingen van alle bestaande tellingen én van de Passus-telling, vergelijk 

deze met elkaar, bereken de gemiddelden en formuleer een definitieve uitspraak over de 

bruikbaarheid van de Passus-telling.  

 

(ad 1) Standaarden 

(1.1) Eén type stadsplattegrond (losse kaarten óf ingebonden in een atlas), te vinden op 

één enkele archieflocatie. Gekozen is voor de atlaskaarten van Jacob van Deventer, zoals deze 

zijn te vinden in de Biblioteca Nacional de España te Madrid.295 Deze kaarten zijn gebonden in 

donkerbruine boekbanden. De twee banden die bewaard zijn gebleven hebben een 

oorspronkelijke nummering op de voorkant van de banden: II en III. Van deel III zijn twee I’s 

weggekrabd zodat dit doorgaans wordt beschouwd als deel I.296 Het gebruik van deze 

atlaskaarten heeft het nadeel dat de vervorming groter is dan bij de losse kaarten, onder andere 

door de vouw. Hiermee moet dus in de foutenmarges rekening worden gehouden. Een andere 

keuze is er echter niet omdat de losse kaarten van de Zeeuwse steden zijn verdwenen of zelfs 

verloren gegaan.297  

(1.2) De begrippen huis, haard, haardstede en opstal. In de literatuur worden 

verschillende definities gegeven voor de begrippen huis, haardstede, haard en opstal. Op basis 

van de historiografische paragrafen in deze studie kan worden gesteld dat de definities van Van 

der Woude het meest eenduidig zijn en daarom zullen worden aangehouden. Haardsteden en 

huizen worden dus gezien als dezelfde rekeneenheid. Het begrip haard zal niet worden gebruikt 

en bij het begrip opstal gaat het om een verzamelnaam van huizen én gebouwen. Wanneer uit 

andere publicaties wordt geciteerd of geparafraseerd, vinden indien nodig correcties plaats op 

de bovenstaande begrippen als ze niet voldoen aan de definities van Van der Woude. Waar dat 

is gebeurd, is dat aangegeven met een noot.  

(1.3) De te gebruiken reductiefactor huizen/inwoners. De bestaande historisch-

demografische literatuur biedt, zoals eerder in dit hoofdstuk aangetoond, een breed en 

onsamenhangend spectrum aan reductiefactoren die de verhouding tussen het aantal inwoners 

 

295 Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países Bajos. Parte II, parte III. Deventer, Jacob van 

(ca. 1505-1575). Res/207 (II) en Res/200 (III). 
296 Rutte & Vannieuwenhuyze, 2018, p. 23.  
297 Strikt genomen is er wél een andere keuze, omdat er begin twintigste eeuw van de losse plattegronden van de 

Zeeuwse (en alle andere Nederlandse) steden lithografische reproducties zijn gemaakt. In theorie zouden die dus 

ook kunnen worden gebruikt, maar in de afweging die is gemaakt kregen de eigentijdse kaarten de voorkeur 

omdat het niet is uit te sluiten dat er bij de lithografische reproducties ook fouten zijn gemaakt of grafische 

verfraaiingen zijn aangebracht.  
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en het aantal huizen representeren. Niet alleen lopen ze sterk uiteen, van 4,0 in Zuiderwoude in 

1514 tot meer dan 12,8 in Graft en Kwadijk in hetzelfde jaar, ook wisselen ze voortdurend voor 

wat betreft de vraag of er in de steden gemiddeld meer of minder mensen wonen dan in de 

dorpen en op het platteland.298 Voor wat betreft dit laatste kan gememoreerd worden aan de 

berekeningen van Groenveld, die voor het platteland én voor Middelburg een reductiefactor 

van 5,6 vaststelde en voor de andere Zeeuwse steden een gemiddelde van 5,0.299 In dit spectrum 

spelen ook de verschillen tussen de periodes waarin is gemeten een belangrijke rol, bijvoorbeeld 

de factoren die Van der Woude berekende voor het Noorderkwartier in de jaren twintig van de 

zeventiende eeuw en de tweede helft van de achttiende eeuw bedroegen respectievelijk 4,3 en 

5,3. De conclusie is dat er uit de vele onderzoeken die in de loop van de laatste drie eeuwen zijn 

uitgevoerd, geen eenduidige richtlijnen zijn te herleiden voor het vaststellen van de juiste 

reductiefactor per combinatie van periode, regio en omvang van de bebouwing. Vandaar dat zal 

worden gekozen voor een standaard reductiefactor van 5 tot 6 inwoners per huis. Deze 

bandbreedte omvat het gemiddelde van de verschillende reductiefactoren zoals die in de hier 

besproken Hollandse, Friese en Zeeuwse stedelijke casussen zijn gebruikt door Vossius, 

Struyck, Ramaer, Unger, Van der Woude, Faber en Groenveld.  

De keuze wordt ondersteund door de resultaten van de volkstelling van 1839, waarin 

voor het eerst zowel de huizen als de inwoners werden geteld. Gemiddeld was in dat jaar de 

reductiefactor voor de steden Middelburg, Goes, Tholen en Zierikzee 5,7. Deze valt binnen de 

gekozen bandbreedte. Die van Vlissingen week met 8,2 sterk af, hetgeen is toe te wijzen aan de 

groei van de marinewerf en het tekort aan woningen omdat de stad tijdens het Engelse 

bombardement van 1809 voor een groot deel was verwoest en in 1840 nog niet de omvang van 

voor 1809 had bereikt.300 Dit effect werd nog versterkt door de annexatie van stadsdelen door 

de werf voor uitbreidingen in de jaren 1830. In 1849 bedroeg de reductiefactor zelfs 8,9.301 Bij 

deze keuze speelt ook de gedachte een rol dat het vaststellen van een coëfficiënt als de 

reductiefactor geen exacte wetenschap is, maar een berekening op basis van deels bekende en 

 

298 Zie eerder in dit hoofdstuk. Voor de getallen van Van der Woude betreffende Zuiderwoude, Graf en Kwadijk: 

Van der Woude, 1972, I, p. 88.  
299 Groenveld, 1980, p. 136.  
300 CBS, Volkstelling.nl, 1839. 
301 1849: CBS, Volkstelling.nl, 1839 en 1849; Van Druenen, 2015, p. 646-648. Een controlemogelijkheid voor het 

vaststellen van de betrouwbaarheid van de volkstelling uit 1839 zijn de kadasterdata uit 1832. In dat jaar werden 

er in Vlissingen iets meer dan 1300 bebouwde percelen opgetekend. Dat is ruim 200 minder dan het aantal 

huizen dat in de volkstelling werd gerapporteerd in 1839: 1092. De volkstelling van 1849 geeft, naast de 

uitbreidingen van de marinewerf, nog een verklaring voor dit verschil omdat zowel de bewoonde als de 

onbewoonde huizen werden weergegeven: respectievelijk 1118 en 250 (1832: Hisgis.nl, Kaartviewer, Zeeland).  
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deels onbekende gegevens, waarbij het streven is om de historische werkelijkheid zo dicht 

mogelijk te benaderen. Bijkomende overweging is dat de reductiefactoren per combinatie van 

periode, regio en omvang van de bebouwing weliswaar sterk kunnen variëren, maar dat dit bij 

het in kaart brengen van de stedelijke bevolkingsaantallen over een periode van bijna 250 jaar, 

een verwaarloosbare invloed zal hebben op de trends zoals die in hoofdstuk 4 worden 

gepresenteerd. De gekozen bandbreedte van 5-6 is als een gemiddelde berekend en geverifieerd, 

en zal als een gemiddelde de trends meebepalen.  

Met deze bandbreedte wordt ook tegemoet gekomen aan de uitkomsten van recent 

onderzoek naar de relatie tussen tijd en bebouwde ruimte, waarbij voor de steden in de 

Republiek in grote lijnen gold dat er in de zestiende en zeventiende eeuw sprake was van groei 

van inwoners- en huizentallen en in de anderhalve eeuw daarna van krimp. Het laatste 

kenmerkte zich door afnemende inwonertallen en voor wat betreft de huizen: afbraak, 

samenvoeging en leegstand.302 Deze ontwikkeling heeft ontegenzeggelijk invloed gehad op de 

reductiefactor en daarmee op het afleiden van inwonertotalen uit de hoeveelheid huizen, het 

onderzoeksthema van deze studie. De reductiefactor van 5,7 zoals die voor de Zeeuwse steden 

in 1839 – de krimperiode was toen al anderhalve eeuw aan de gang – kon worden berekend, 

valt echter nog steeds binnen de gekozen bandbreedte van 5-6. 

(1.4) De te tellen opstallen (huizen, pakhuizen, openbare gebouwen, kerken). Op de 

plattegronden van Van Deventer, waar de huizen niet kunnen worden geteld maar wel in 

straatlengtes groepsgewijs kunnen worden gemeten, is het moeilijk om huizen te onderscheiden 

van pakhuizen en openbare gebouwen, behalve wanneer de laatste een dermate monumentaal 

karakter hadden dat ze apart werden getekend door de cartograaf. Dat geldt zeker voor de 

kerken die bijna altijd herkenbaar zijn. Omdat deze gebouwen verhoudingsgewijs groter werden 

afgebeeld, heeft dit zeker gevolgen gehad voor de te meten lengte van de omliggende opstallen. 

Een ander element waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de 

foutenmarges is de wijze waarop enerzijds vrijstaande en anderzijds aaneengesloten huizen en 

gebouwen zijn weergegeven. De eerste groep neemt proportioneel meer ruimte in dan de 

tweede. Op de plattegronden van Blaeu is het onderscheid tussen huizen en openbare gebouwen 

veel beter waar te nemen. Als standaard zal voor beide series gelden dat, naast herkenbare 

straatdelen zonder bebouwing, duidelijk zichtbare kerken en openbare gebouwen niet worden 

gemeten (Van Deventer) of geteld (Blaeu).  

 

302 Zie onder andere: De Winter, 2016, p. 176-191 en Walda, 2016, p. 192-211.  



96 

 

Het vergaren van exacte gegevens over de aantallen huizen is niet het eerste doel; het zo 

betrouwbaar mogelijke berekenen van de inwonertallen is dat wel. Het over één kam scheren 

van huizen en pakhuizen en andere gebouwen die niet duidelijk als zodanig kunnen worden 

herkend, is daarbij te billijken omdat het totaal enerzijds huizen zal bevatten met meerdere 

wooneenheden en anderzijds gebouwen of huizen waarin geen of weinig mensen woonden. Het 

is dus niet het aantal fouten in de huizentellingen dat hierin bepalend is, maar de optelsom van 

positief en negatief uitvallende fouten.  

(1.5) De ruimtelijke afbakening van het stadsgebied (binnen de stadswallen, muren, 

grachten of ook erbuiten). Als geografische afbakening van de ruimte waarin wordt gemeten 

en geteld, is gekozen voor het gebied tot en met de stadsmuren, -wallen of -grachten. Elk huis 

dat daarbuiten viel, hoe dicht ook bij de stad gelegen, is niet meegenomen. Dit is het enig 

mogelijke harde criterium omdat begrippen als ‘dichtbij’, ‘in de onmiddellijke omgeving van’ 

of ‘binnen het gezichtsveld van’ de stad nauwelijks eenduidig zijn te definiëren, zelfs niet 

wanneer er een afbakening in een afstandsmaat wordt afgesproken, bijvoorbeeld in: ‘binnen 

500 meter van de stad’. Is dat laatste in vogelvlucht gemeten of over de weg? Wat te doen 

wanneer de betreffende huizen tot een andere stad of een ander dorp behoren? Behoren 

nabijgelegen dorpen sowieso bij de stad in kwestie? En wat te doen wanneer de betreffende 

bebouwing wordt doorsneden door de 500-metergrens? Een snelle blik op de plattegronden van 

de acht Zeeuwse steden die onder dit onderzoek vallen leert dat er in alle gevallen sprake was 

van een duidelijke afbakening: in Goes, Middelburg, Tholen en Zierikzee door middel van de 

stadswallen of -muren en -grachten en in Vlissingen door alleen een gracht. Alleen in 

Arnemuiden en Brouwershaven waren er in 1548 nog geen muren, grachten of wallen. Omdat 

die er later wel waren, in 1583 in Arnemuiden en in 1590 Brouwershaven, kon op basis van een 

vergelijking met de plattegronden in Guicciardini’s Beschrijvinghe van alle de Nederlanden uit 

1612 voor Arnemuiden en in Blaeu voor Brouwershaven, toch precies de geografische 

afbakening van de bebouwing worden bepaald.303  

(1.6) De te gebruiken theoretische begrippen voor uitspraken over de nauwkeurigheid 

van de plattegronden. De New Yorkse hoogleraar geografie Mark Monmonier wijdde in 1996 

aan de onbetrouwbaarheid van kaarten een boek, met de veelbetekenende titel: How to Lie with 

 

303 Zie voor Arnemuiden de kaart in: Guicciardini, 1612, p. 278-279, met de tussenliggende ongenummerde kaart 

van Arnemuiden. Deze kaart komt in stap 8 van deze procedure wat uitgebreider aan de orde. Voor 

Brouwershaven kan worden verwezen naar de kaart van ‘Zeeland Beooster-Scheld’ van Blaeu uit 1662 van 

Tholen en Schouwen-Duiveland waarop de steden gedetailleerd in kaart zijn gebracht en naar Unger, 1956, p. 

67-68; Unger, 1956, p. 31.  
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Maps.304 Hij stelde daarin dat het voor cartografen niet alleen makkelijk is om te liegen, maar 

ook noodzakelijk. Belangrijk is dat de gebruiker van de kaart dat beseft en dus rekening houdt 

met de mogelijke afwijkingen. Die doen zich voor bij het bepalen en presenteren van (a) de 

schaal, (b) de projectie en (c) de kaartsymbolen. Sterker nog: een kaart die goede informatie 

wil bieden kan niet zonder die afwijkingen. In Monmoniers jargon: leugentjes. Voor wat betreft 

(a) de gebruikte schaal, was volgens hem alleen een grafische weergave een redelijk 

betrouwbare. Immers: de meeste kaarten worden gedrukt en voor dat doel vergroot of verkleind 

naar het formaat van het betreffende boek. Wanneer er met tekst is aangegeven dat één 

centimeter op de kaart in werkelijkheid één kilometer is, hangt het van het boekformaat af of 

de centimeter nog steeds een centimeter is. Een grafische schaal waarop de kilometers op een 

schaalstok zijn afgezet wordt daarentegen samen met de kaart automatisch vergroot of 

verkleind. De meeste stadsplattegronden van Jacob van Deventer bevatten zo’n schaalstok. Bij 

het tekenen van kaarten zal (b) altijd sprake zijn van een conversie van de driedimensionale 

werkelijkheid naar een tweedimensionale presentatie, waarbij dus ook altijd vervorming 

optreedt. Bij een wereldkaart is dat goed te zien, omdat de poolgebieden dezelfde breedte 

hebben gekregen als de gebieden in de omgeving van de evenaar. Het is aan de tekenaar om 

deze verschillen te compenseren. Kaartsymbolen (c) ten slotte, bijvoorbeeld de aanduiding van 

steden, wegen of rivieren, vormen op zich al een probleem omdat ze aan de ene kant duidelijk 

zichtbaar moeten zijn teneinde de goede informatie te kunnen geven, maar aan de andere kant 

juist daarom groter moeten worden afgebeeld dan ze in werkelijkheid zijn. In de terminologie 

van Monmonier is dat – vrij vertaald – een leugentje om bestwil. 

In de tijd dat Monmonier dit boek schreef was er in het vakgebied een nieuwe richting 

ontstaan: die van de kritische cartografie, een antwoord op de tot dan toe overheersende traditie 

waarin het maken van kaarten werd beschouwd als een waardenvrije weergave van de 

werkelijkheid. Het werk van cartografen kan in deze visie nooit los worden gezien van de 

cultuur en de machtsverhoudingen waarin ze werden gemaakt: waarom moest er een kaart 

komen van een land, een regio of een stad en waarom zag het eindproduct eruit zoals het 

eruitzag? En: wat was de invloed van opdrachtgevers, die niet zelden de heersende klassen 

vertegenwoordigden? 305 Grondleggers van deze nieuwe manier om kaarten te analyseren waren 

in 1980 de cartografen Michael Blakemore en John Brian Harley. Zij stelden in hun 

 

304 Monmonier, 1996. 
305 Zie onder andere de overzichtsartikelen van Wood, 2009, p. 340-344; Perkins, 2018, p. 80-89.  
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standaardwerk Concepts in the History of Cartography dat de vraag of een oude kaart of 

plattegrond wel of niet nauwkeurig is, vooral zou moeten worden gesteld over de 

nauwkeurigheid van de verschillende facetten op die kaart en veel minder over het geheel.306 

Tevens dient volgens hen bij de analyse ervan altijd de vraag te worden gesteld welk doel de 

toenmalige cartografen hadden met het maken van de kaart of plattegrond. Blakemore en Harley 

onderscheidden drie hoofdgroepen van nauwkeurigheid en zodoende van onnauwkeurigheid: 

(a) chronometrisch, (b) planimetrisch en (c) topografisch.  

Bij de eerste groep gaat het erom het verschil te bepalen in datering tussen de 

kaartinhoud en die van het document. Een kaart die in 1570 is gemaakt maar waarvan het 

kaartbeeld dateert uit 1520 heeft dus niet zo’n hoge chronometrische nauwkeurigheid. Dat kan 

gebeuren met behulp van onderzoek naar de samenstelling van de basismaterialen zoals papier 

en inkt, met bewijsmateriaal op de kaart zelf en met de gebruikte technieken van meten, 

ontwerpen en tekenen. Blakemore en Harley wezen erop dat er ook kaarten zijn die elementen 

bevatten die waren gepland, zoals waterwegen en spoorlijnen, maar waarvan ook de 

mogelijkheid bestond dat ze nooit waren gerealiseerd.307  

De tweede groep omvat de planimetrische nauwkeurigheid, zowel met betrekking tot 

lengtemetingen als tot oppervlaktemetingen.308 Een veelgebruikte techniek hierbij is het 

vergelijken van de oude kaart met een moderne kaart van hetzelfde gebied of dezelfde stad. 

Hierbij kunnen zich minimaal drie problemen voordoen. In de eerste plaats is het nog maar de 

vraag of de kaart bedoeld was om nauwkeurig te zijn. Het was ook mogelijk dat er andere 

doelen een rol speelden die strijdig waren met de exacte weergave van de lengtes en de 

oppervlaktes: bijvoorbeeld het herkenbaar afbeelden van belangrijke gebouwen en (sommige) 

huizen die dan groter konden uitvallen dan ze in werkelijkheid waren. In de tweede plaats is het 

nooit zeker of het medium – meestal een papiersoort – waarop de kaart was getekend of 

afgedrukt, nog steeds dezelfde afmetingen heeft als in de tijd van productie. Papier kan onder 

invloed van vocht, stof en droogte andere vormen aannemen: krimpen, rimpelen, uitrekken, 

krullen, enzovoort.309 Ten slotte konden ook fouten ontstaan doordat veel oude kaarten op 

zichzelf weer kopieën waren van bestaande exemplaren, wel of niet geactualiseerd.  

 

306 Blakemore, 1980, p. 54. 
307 Ibidem, p. 55. 
308 Ibidem, p. 60. 
309 Ibidem, p. 61: ‘Flanning, Drawn in, Back-egde wrinkle, Center wrinkle, Around-cylinder stretch, Across-

cylinder stretch, Between-printings stretch, Back-end register, Distortion, Curl, Tail hook, Blister, Pick, Dust, 

Blanket scum, Offsetting (coated), Offsetting (uncoated), Skitic, Hickies, Emulsification, Slow drying’.  
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Bij de derde groep, de topografische nauwkeurigheid, staat de kwaliteit van de informatie op 

de oude kaart centraal. Bij de stadsplattegronden betreft het de weergave van bijvoorbeeld 

huizen, gebouwen, poorten en verdedigingswerken als muren, wachttorens en wallen. De vraag 

is altijd of de tekenaar deze objecten gepast weergaf (bijvoorbeeld of hij een kasteel als een 

kasteel tekenende en niet als een klooster) en of er ook esthetische elementen in werden 

verwerkt die niet in overeenstemming waren met de werkelijke situatie.310 

In het onderzoek op de stadsplattegronden van Van Deventer, waarbij vooral de lengtes 

van de bebouwde straatzijden van belang zijn, zullen de volgende door Blakemore en Harley 

behandelde aspecten aan de orde komen: (a) de chronometrische nauwkeurigheid aan de hand 

van bewijsmateriaal op de plattegronden zelf en (b) de planimetrische nauwkeurigheid aan de 

hand van vergelijkingen met nieuwe kaarten in Google Earth en in MapAnalyst (bij Van 

Deventer en Blaeu) en (c) de specifieke planimetrische nauwkeurigheid voor wat betreft een 

aantal grote bouwkundige en infrastructurele werken, die als zodanig aan de orde komt bij de 

uitwerking van de zesde procedurestap (ad 6) en als hulpmiddel bij het vaststellen van de 

datering van de kaarten onder (ad 2).  

 

(ad 2) Datering plattegrond van Vlissingen van Van Deventer  

Over de datering van de stadsplattegronden van Van Deventer zijn de meningen verdeeld. De 

berekeningen lopen uiteen van 1545 tot 1569. Het eerstgenoemde jaartal is te vinden op de 

eerste Zeeuwse kaart: die van Vlissingen en wel in Romeinse cijfers, genoteerd onder in het 

bruine getekende kader om de kaart heen. De in de literatuur overheersende beoordeling hiervan 

is dat de annotatie later is aangebracht. Bovenaan het folio, waarop naast de stad Vlissingen, in 

hetzelfde kader ook het dorp ‘Vlißing’ is afgebeeld, staat de vermelding dat de kaart is 

vervaardigd in opdracht van keizer Karel V in 1545.311 Op basis van het gebruikte handschrift 

suggereerden Rutte & Vannieuwenhuyze dat deze pas in de achttiende eeuw was 

aangebracht.312  

Ramaer stelde dat Filips II pas in 1558 opdracht zou hebben gegeven voor het tekenen 

van de stadsplattegronden van de Nederlandse steden.313 Omdat dit werk in 1570 was voltooid, 

dateerde hij de situatie op de plattegronden op ongeveer 1564. Volgens de natuurkundige, 

 

310 Ibidem, p. 68.  
311 Biblioteca Nacional de España. Res/200, nr 1 (Vlißinge): ‘Estas Plantas le ize Dibujar Carlos V = Imperador 

en Flandres 1545’.  
312 Rutte & Vannieuwenhuyze, 2018, p. 38. 
313 Ramaer, Middelpunten, p. 30.  
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apotheker en – als liefhebber – historisch cartograaf Henk Deys vond de opdracht van Filips II 

in 1559 plaats. In het bevelschrift dat de koning op 29 mei van dat jaar uitvaardigde werd 

bepaald dat Van Deventer een jaarlijkse vergoeding zou krijgen met terugwerkende kracht 

vanaf 1 april 1558. Tevens kreeg hij een vrijgeleide om te reizen door de Nederlanden om alle 

steden, vlekken en rivieren te bezoeken en te beschrijven. Dit zou moeten resulteren in de 

stadsplattegronden zoals we die nu kennen. Deys dateerde de kaart van Vlissingen ook na 1559, 

maar vroeg zich wel af waarom het jaartal 1545 was vermeld en vermoedde dat dit was 

veroorzaakt door ‘geknoei’ met de volgorde van de kaarten door Van Deventer en de foutieve 

interpretatie van een latere boekbinder.314  

Vannieuwenhuyze ging in zijn samen met Reinout Rutte in 2018 samengestelde en 

beschreven heruitgave van de stadsplattegronden, wat uitgebreider in op de verschillende 

bronnen die zijn zienswijze onderbouwden.315 Hij wees op het bevelschrift en het vrijgeleide 

uit 1559, maar ook op de briefwisseling tussen Joachim Hopper, een raadgever van Filips II , 

en de voorzitter van de Raad van State in de Nederlanden, Viglius. De laatste meldde in 1570 

dat Van Deventer al twaalf jaar aan het project werkte.316 Rutte & Vannieuwenhuyze wezen er 

wel op dat een aantal plattegronden al vóór 1555 is gemaakt.317 Volgens de overzichtskaart in 

hun stedenatlas met de ‘hypothetische datering van het veldwerk’, zouden de Zeeuwse 

plattegronden tot deze categorie moeten behoren, in elk geval voor wat betreft het veldwerk.318 

Wel als zeker werd de datering van de kaart van Dordrecht gezien: 1545. Ook waren er 

aanwijzingen dat Van Deventer omstreeks 1543 al veldwerk verrichtte in Zeeland.319 In 1549 

tekende hij de kaart van deze provincie. Het jaartal werd genoemd door Jan Jansz Reygersberch 

van Cortgene in zijn Cronijcke van Zeelandt uit 1551.320 Rutte & Vannieuwenhuyze wezen er 

op dat de periode waarin Van Deventer de steden bezocht en de jaren waarin hij zijn 

onderzoeksgegevens verwerkte en de plattegronden daadwerkelijk vervaardigde, behoorlijk uit 

elkaar konden liggen.321 In de beschrijving van de plattegrond van Vlissingen dateerden zij deze 

kaart omstreeks 1550.322 De auteurs volgden hiermee de historisch geograaf Aad de Klerk, die 

 

314 Deys, 1989, p. 39. Zie ook: Van ’t Hoff, 1953, p. 13; Visser, 1992-2001, p. 5; Van der Krogt, 2006, p. 116-

120. 
315 Rutte & Vannieuwenhuyze, 2018, p. 35-41. 
316 Ibidem, p. 35. 
317 Ibidem, p. 36.  
318 Ibidem, p. 40.  
319 Ibidem, p. 38-39. 
320 Reygersberch van Cortgene, 1551 (gebruikt is de heruitgave van 1634, p. 42).  
321 Rutte & Vannieuwenhuyze, 2018, p. 38-39. 
322 Ibidem, p. 266-267. 



101 

 

in 1995 een uitvoerige studie had gemaakt van de plattegronden van Van Deventer van de 

Zeeuwse steden en daarbij vooral had gekeken naar de kaartelementen die er wel en niet op 

stonden.323 Omdat van veel van deze elementen, bijvoorbeeld bruggen en gebouwen, bekend 

was wanneer ze gebouwd waren, kon vrij exact worden bepaald uit welke periode de 

basisbestanden van de latere kaart afkomstig waren. Het element dat er, volgens De Klerk, op 

zou wijzen dat de plattegrond van Vlissingen vóór 1551 moet zijn gemaakt is het 

Oosterhavenhoofd, dat omstreeks 1551 werd aangelegd, maar ontbreekt op de kaart. Dit 

kunstwerk is wel te zien op het stadsgezicht van Antoon van den Wijngaerde uit 1550.324 Op 

basis van soortgelijk onderzoek kwam de auteur voor Middelburg en Veere op dezelfde datering 

als die van Vlissingen.325  

Er was echter nog een element waarmee kan worden bevestigd dat de kaart van 

Vlissingen in, of zelfs al vóór 1550, tot stand is gekomen: het Westerhavenhoofd. Dit bouwwerk 

werd in opdracht van Karel V in 1548 versterkt met een rondeel, het latere Keizersbolwerk. 

Onder het rondeel werd een gang aangelegd die de aanlegplaatsen langs het havenhoofd 

verbond met de stad. Deze toegang, die aanvankelijk de Keizerspoort werd genoemd, heette 

later de Waterpoort en was naast de Altenapoort en de Middelburgse poort een van de drie 

entrees van de stad. Het rondeel werd gebouwd en ontworpen door Donato de Boni, de architect 

die een jaar eerder ook verantwoordelijk was geweest voor de bouw van fort Rammekens.326 

Tussen de Westpoort en het nieuwe bolwerk werd de bestaande muur versterkt. Deze informatie 

is afkomstig uit een boek dat de Vlissingse burgemeester H.P. Winkelman schreef in 1873.327 

Hij gebruikte hiervoor een tegenwoordig niet meer bestaand archiefstuk uit 1560.328 Hij schreef 

ook dat de heer van Vlissingen, Maximiliaan van Bourgondië, al in 1544 was begonnen met de 

aanleg van versterkingen. Uit zijn bijlage bleek dat dit om het rondeel ofwel het latere 

Keizersbolwerk ging. Dit diende ook als bron van de latere stadsarchivaris P.K. Dommisse voor 

zijn uitgebreide artikel uit 1910 over de vroege geschiedenis van de stad.329 

De zeventiende-eeuwse chroniqueur Marcus Zuerius Boxhorn, die mogelijk 

gebruikmaakte van hetzelfde archiefstuk, schreef dat in 1548, om precies te zijn op 29 april van 

 

323 De Klerk, 1992.  
324 Van den Wijngaerde, 1550, 1982. 
325 De Klerk, 2015, p. 22-23. 
326 Van Druenen, 2015, p. 188-189.  
327 Winkelman, 1873, p. 12, 273, Bijlage 1. 
328 Vlissingen, Oud archief (niet meer beschikbaar) no. 1: Vertoogh ’t welke Baillu, Burgemrs. enden Schepenen 

der stede Vlissynghe doende syn aen den Raedt ordin. van Syne Co Maj.  
329 Dommisse, 1910, p. 161. 
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dat jaar, de eerste steen werd gelegd van het nieuwe rondeel. Of hij het rondeel zelf bedoelde 

of de opstallen is niet duidelijk.330 Op het stadspanorama van Vlissingen van de hand van 

Antoon van den Wijngaerde uit 1550 zijn namelijk ook al de opstallen te zien die op het rondeel 

waren verrezen.331 De bouw van beide was dermate omvangrijk dat het nog maar de vraag is of 

dat binnen twee jaar had kunnen plaatsvinden. Waarschijnlijker is dat Boxhorn de opstallen 

bedoelde. Op de kaart van Van Deventer stonden die er echter nog niet. Dit laat zien dat Van 

Deventer de gegevens voor zijn kaart al ruim vóór 1550 had verzameld. Het volgende scenario 

dringt zich nu op: in 1544 begon Maximiliaan van Bourgondië met de bouw van het rondeel. 

Dat was waarschijnlijk in 1545 nog niet klaar. Aannemelijk is dat dit wel het geval was in 1548. 

In dat jaar werd immers weer een eerste steen gelegd, waarschijnlijk voor de gebouwen op het 

rondeel. Waar Jacob van Deventer vlak voor of in 1548 het kale bouwwerk waarnam, kon 

Antoon van den Wijngaerde twee jaar later het eindresultaat zien en tekenen. Een en ander 

betekent dat Van Deventer de waarnemingen ten behoeve van de kaart van Vlissingen begin 

1548 of iets daarvoor heeft kunnen doen: net tussen de oplevering van het rondeel en de start 

van de bouw van de opstallen. Omdat hij Zeeland als eerste van de noordelijke gewesten 

bereisde – mogelijk omdat de metingen al eerder waren uitgevoerd toen hij aan zijn gewestkaart 

van Zeeland werkte of vanwege het zwaarwegende strategisch belang van de Zeeuwse steden, 

havens en kusten – is het waarschijnlijk dat ook de informatie over de andere Zeeuwse steden 

in deze periode is opgetekend.332  

 

(ad 3) Datering plattegrond van Vlissingen van Adams 

Over de datering van de kaart van Adams is minder onduidelijkheid: het voorjaar van 1588. Dit 

wordt door de British Library in Londen vermeld, maar is ook een logisch jaar in het licht van 

de politiek-militaire ontwikkelingen in Vlissingen in deze periode.333 Toen Willem van Oranje 

in juli 1584 werd vermoord, verkeerden de onafhankelijke gebieden in de Nederlanden, waartoe 

voornamelijk de noordelijke gewesten behoorden omdat het zuiden, op Antwerpen na, al in 

 

330 Boxhorn, 1644, p. 190. 
331 Van den Wijngaerde, 1550. 
332 Deze berekening komt overeen met de chronologie in de Stedenatlas van Rutte & Vannieuwenhuyze, 2018, p. 

40. Zij dateren het ontstaan van de stadsplattegronden van de Zeeuwse steden Arnemuiden (p. 272), Middelburg 

(p. 272), Vlissingen (p. 267), Veere (p. 269) en Zierikzee (p. 275) rond 1550 en van Goes (p. 279) tussen 1550 

en 1554. Over Brouwershaven (p. 277) en Tholen (p. 282) zijn geen gegevens bekend, maar het is aannemelijk 

dat Van Deventer tijdens zijn werkzaamheden in Zeeland tussen 1550 en 1554 deze steden ook heeft getekend. 
333 Plan of the town of Flushing, drawn by Robert Adams, 1588. Vindplaats: British Library, Shelfmark: Cotton 

MS Augustus I ii 105. 
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handen was van de Spanjaarden, in een erbarmelijke toestand. De prins had tevergeefs gezocht 

naar steun in Frankrijk en Engeland en de inmiddels zestien jaar oude Opstand dreigde in een 

mislukking te eindigen. Daar kon Willems zoon en opvolger, de zestienjarige Maurits in de 

eerste jaren van zijn bewind weinig aan veranderen. Normaal gesproken zou de oudere broer 

Filips Willem zijn vader hebben opgevolgd als leider, maar die was kort na het uitbreken van 

de Opstand in 1566 naar Spanje ontvoerd om daar verder in de katholieke traditie te worden 

opgevoed. Overigens was de macht van de Oranjes beperkt en niet te vergelijken met die van 

de koningen en keizers in de meeste andere landen van Europa. In de Nederlanden hadden eerst 

de Raad van State en later de Staten-Generaal de hoogste macht.  

Binnen dit laatste orgaan had landsadvocaat en raadpensionaris Johan van 

Oldenbarnevelt de meeste invloed. Deze vertrouweling van Willem van Oranje was er een 

voorstander van dat Maurits de nieuwe stadhouder werd van Holland en Zeeland, hetgeen in 

1585 gebeurde. In dat jaar werd de positie van de opstandige Nederlanden nog verder 

ondermijnd omdat op 27 augustus het zuidelijke bolwerk, Antwerpen, door de Spanjaarden 

werd ingenomen. Niets leek een verdere verbrokkeling en de uiteindelijke ondergang van de 

Opstand meer in de weg te staan, ook niet de inzet van de Oranjes, de Staten-Generaal en de 

raadspensionaris. Dat het toch niet zover zou komen, lag aan een combinatie van gebeurtenissen 

en ontwikkelingen die zich voor het grootste deel voltrok buiten de Nederlanden maar er wel 

voor zorgden dat de Opstand alsnog een succes werd. In 1588 kon de Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden worden uitgeroepen en in de ruim halve eeuw daarna werd een 

ongekende welvaart opgebouwd.  

Een van de belangrijkste elementen in deze omwenteling in de jaren 1585-1588 was de 

rol van de Engelse koningin Elizabeth I. Haar houding ten opzichte van de Spanjaarden was 

altijd tweeslachtig geweest: ze had weinig behoefte aan oorlog met hen, maar zag tegelijkertijd 

hun macht toenemen waardoor ze voortdurend op haar hoede moest zijn. Zo weigerde ze in 

1585 te voldoen aan het verzoek om, na het vertrek van de hertog van Anjou, de soevereine 

vorst van de Nederlanden te worden omdat zij de band met Spanje niet nog meer geweld wilde 

aandoen. Korte tijd later stuurde zij wel een leger van 6000 man om de oprukkende Spanjaarden 

tegen te houden. In de onderhandelingen met prins Maurits over deze hulp bedong Elizabeth 

het tijdelijke eigendom van de twee havensteden Brielle en Vlissingen, inclusief fort 

Rammekens. Aan deze onderhandelingen nam een Zeeuwse vertegenwoordiger deel, Jacob 

Valcke, die aanvankelijk weigerde Vlissingen als onderpand af te staan. Als gevolg van deze 

Zeeuwse houding werd de komst van de Engelse troepen vertraagd.  
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Mogelijk dat de val van Antwerpen, korte tijd later, voorkomen had kunnen worden wanneer 

de Zeeuwen direct akkoord waren gegaan met het Vlissingse pandschap. De Zeeuwen stemden 

uiteindelijk toe omdat Engeland hen ervan wist te overtuigen dat de Nederlanden onherroepelijk 

onder de voet zouden worden gelopen door de Spanjaarden als er geen hulp van buitenaf kwam. 

Omdat steun vanuit Frankrijk geen optie meer was na het mislukken van de Franse poging in 

1583 om Antwerpen te onderwerpen, bleven de Engelsen over. Deze hadden echter hun eigen 

agenda waarin Vlissingen, vanwege de strategische ligging en de beschikbare makkelijk 

toegankelijke havens, een grote rol speelde.334 De stadskaart uit 1588 was getekend op basis 

van het werk van de militair ingenieur en cartograaf Robert Adams. Opdrachtgever was de 

Queen’s Secretary of State, Sir Francis Walsingham. In 1588 hield Adams zich ook bezig met 

het in kaart brengen van de koers van de Spaanse Armada, de vloot waarmee de Spaanse koning 

Filips II – zoals later bleek tevergeefs – probeerde Engeland binnen te vallen in de zomer van 

dat jaar.335 

 

(ad 4) De nauwkeurigheid van de plattegrond van Vlissingen in Google Earth 

Google Earth werd in 2005 geïntroduceerd. Het heeft inmiddels honderden miljoenen 

gebruikers. De invloed op de samenleving wereldwijd is immens, vooral in zijn toepassingen 

voor industriële en wetenschappelijke doeleinden. Omdat Google zelf ook fors investeerde in 

innovatie, heeft de dienst alleen nog maar gewonnen aan invloed. Het is daarom niet verrassend 

dat de mate van gebruik, accuratesse en nauwkeurigheid van Google Earth regelmatig het 

onderwerp is van grootschalig wetenschappelijk onderzoek.  

Een van de meest omvattende onderzoeken op dit vlak werd over de periode 2006-2016 

uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Chinese en Amerikaanse instituten.336 Het 

ging om een bibliometrische studie: metingen van aantallen en soorten wetenschappelijk 

publicaties over de toepassingen van Google Earth in voornoemde periode. De 

onderzoeksresultaten werden in 2018 gepubliceerd in ISPRS Journal of Photogrammetry and 

Remote Sensing.337 Het onderzoeksveld was de databank van Scopus, met 22.000 titels van 

meer dan 5000 internationale uitgevers, de grootste verzameling artikelen en citaten inzake 

 

334 Van Druenen, 2015, p. 338-340. 
335 British Library, Beschrijving bij de stadskaart van Vlissingen van Robert Adams, Shelfmark:Cotton MS 

Augustus I ii 105;  
336 State Key Laboratory of Remote Sensing Science, Institute of Remote Sensing and Digital Earth, Chinese 

Academy of Sciences, Beijing 100101, China; School of Life Sciences, Arizona State University, Tempe 85287, 

USA; Zhejiang- CAS Application Center for Geoinformatics, Jiashan 314100, China. 
337 Jianming, 2018, p. 91-107. 
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peer-reviewed onderzoek in de volle breedte van de wetenschap. Er werden 2115 artikelen 

geanalyseerd ten behoeve van het kwantitatieve deel van het onderzoek. Daaruit werd weer een 

selectie gemaakt voor het kwalitatieve deel: de ontwikkeling van een structuur waarmee inzicht 

kon worden verkregen in de invloed van Google Earth. De conclusies kwamen erop neer dat 

die gedurende de onderzoeksperiode aanzienlijk was. Vanaf 2009 werd de applicatie jaarlijks 

in gemiddeld 11 procent van de publicaties genoemd. Dat gold voor de volle breedte van de 

wetenschap: in alle 26 vakgebieden van Scopus. De geografische, planimetrische disciplines 

hadden hierin het grootste aandeel.  

De brede en geaccepteerde toepassing van Google Earth in de wetenschap zegt iets, 

maar lang niet alles over de nauwkeurigheid van de applicatie. Een Mexicaans onderzoek uit 

2013 wees hier nadrukkelijk op.338 Google zelf bleef ook benadrukken dat de resultaten slechts 

berekeningen waren en dat de mate van accuratesse niet was gedocumenteerd. De Mexicanen 

vergeleken de coördinaten van een aantal controlepunten uit een landelijke kadastrale databank 

met de coördinaten van dezelfde punten in Google Earth. Het bleek dat de beelden van Google 

met een hoge grafische resolutie voldeden aan de internationale eisen voor geografische 

informatie systemen en geschikt waren voor de productie van plattegronden met een 

zogenaamde Klasse 1-schaal: van 1:20.000.339  

De onderzoekers hadden echter ook de nodige fouten vastgesteld en wezen er daarom 

op dat Google Earth altijd met voorzichtigheid moest worden gebruikt. Drie jaar later verscheen 

er een artikel in Artificial Satellites, een internationaal tijdschrift dat zich bezighoudt met de 

geodesie, het opmeten van de aarde, waarin een soortgelijk onderzoek werd gepresenteerd dat 

was uitgevoerd in het noorden van Egypte.340 De conclusie was dat Google Earth goed kon 

worden gebruikt voor het grootschalig opmeten van gebieden met geringe hoogteverschillen, 

maar dat in gebieden waar dat niet het geval is de resultaten minder betrouwbaar zouden zijn. 

De conclusies van deze laatste twee onderzoeken bevestigen het vertrouwen dat onderzoekers 

van uiteenlopende disciplines hebben in de wetenschappelijke toepassing van Google Earth 

zoals dat naar voren kwam uit het eerste onderzoek: de applicatie is in hoge mate betrouwbaar 

en accuraat. Dat zal zeker gelden voor de toepassing in het onderzoek naar de lengtes van de 

bebouwde straatzijden in Vlissingen en de andere Zeeuwse steden. 

 

338 Guevara-Cortina, 2013. 
339 Deze standaarden worden ontwikkeld door de ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote 

Sensing).  
340 El-Ashmawy, 2016. 
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MapAnalyst is een op de platformonafhankelijke programmeertaal Java gebaseerd 

softwareprogramma waarmee de planimetrische nauwkeurigheid van oude plattegronden 

bepaald kan worden in vergelijking met een moderne kaart. De software is in 2005 ontwikkeld 

en is ook in staat om twee oude plattegronden met elkaar te vergelijken. MapAnalyst werkt met 

controlepunten die door de onderzoeker moeten worden aangegeven op de twee plattegronden. 

De nauwkeurigheid wordt vervolgens gerapporteerd door middel van onder andere 

vervormingsrasters, verplaatsingsvectoren en nauwkeurigheidscirkels. Als bijproduct berekent 

MapAnalyst ook de schaal, de rotatie en de statistische indicatoren van de oude kaart. Tevens 

kan de planimetrische nauwkeurigheid worden vastgesteld. MapAnalyst is zogenaamde open 

scource software, hetgeen betekent dat cartografen en softwareprogrammeurs mee kunnen 

werken aan de doorontwikkeling ervan.341 In deze studie is het programma als extra 

controlemiddel gebruikt bij de procedurestappen 5 (Selectie bebouwde straatzijden) en 6 

(Vogelvlucht).342 

 

(ad 5) Selectie bebouwde straatzijden  

In het centrum van Vlissingen is gezocht naar een samenhangende groep bebouwde straatzijden 

die tussen 1548 (plattegrond Van Deventer) en 1588 (plattegrond Adams) niet zijn veranderd 

en die ook in het stratenpatroon van 2022 nog steeds bestaan, zodat ook de huidige lengte in 

meters kan worden vastgesteld in Google Earth. De betreffende bebouwde straatzijden werden 

geselecteerd in het oude centrum van Vlissingen, rond de toenmalige Onze-Lieve-Vrouwekerk, 

de tegenwoordige Sint-Jacobskerk. In dit deel van Vlissingen was tevens sprake van een 

aanmerkelijke verscheidenheid in soorten huizen: zowel de delen langs of in de buurt van de 

havens als de delen in de smallere bebouwde straatzijden daarachter. De ruimtelijke structuur 

dateert uit het eind van de dertiende eeuw, toen Floris V het plan opvatte om buiten het dorp 

Vlissinghe een goed verdedigbare stad direct aan de open zee te bouwen volgens het principe 

van de bastidestad. Dit type stad werd aangelegd volgens een vast plan: rechte straten, die haaks 

uitliepen op een marktplein en die omringd waren door vestingwallen. In het geval van 

Vlissingen waren de straten niet gesitueerd rond de markt, maar rond de haven, die meer dan 

een halve kilometer de stad in liep. Dit stratenplan bestaat grotendeels nog steeds.343 De stad 

 

341 Jenny, 2007. Zie voor een recent werkverslag van een toepassing: Van Veenendaal, 2017, p. 59-70. 
342 Gewerkt is met MapAnalyst, versie 1.3.35.  
343 Van Druenen, 2015, p. 43-55.  
343 Van Druenen, 2015, p. 50-55. Zie ook de kaart van Adams waarop in de lengte van de nieuw gegraven, naar 

het noordwesten gerichte Haven staat vermeld: ‘The New Towne’. 
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was in het derde kwart van de zestiende eeuw flink gegroeid als gevolg van de opstand van april 

1572 en de beloningen daarvoor van Willem van Oranje in de vorm van privileges en een 

nieuwe haven: de Pottekaai. 

 

 

Afbeelding 2.1. De drie kaartdelen van Vlissingen van Jacob van Deventer (1548), Robert Adams (1588) en 

Google Earth (2022) met de 22 geselecteerde bebouwde straatzijden. 
 

De uitleg van de stad had echter voornamelijk in oostelijke richting plaatsgevonden, tot buiten 

de oude stadswallen, op nog niet eerder bebouwde gronden. Dit deel, waar de stadhouder ook 

zijn Vlissingse paleis liet verrijzen, heette de Nieuwe Stad.344 In deze jaren zal er zeker zijn 

gebouwd in het oude centrum, maar dan betrof het vooral vervangingsbouw van reeds bestaande 

opstallen. Het is mogelijk dat er nog een zekere mate van verdichting plaatsvond door het 

bebouwen van erven en het splitsen van huizen en percelen. Het is echter de vraag of de 

noodzaak hiervoor substantieel was, omdat er op steenworp afstand een compleet nieuwe wijk 

werd opgetrokken.  

 De 22 geselecteerde bebouwde straatzijden zijn opgenomen in afbeelding 2.1, de 

tellingen in Tabel 2.9.345 Op de kaart van Vlissingen van Van Deventer staat een schaalstok 

afgebeeld met de eenheid Passus quinque pedum: Eén pas is vijf voet. 100 passen zijn dan 

gelijk aan 500 voet, ofwel 157 meter. De schaalstok van Van Deventer is op de gebruikte 

afbeelding van de kaart van Vlissingen gelijk aan 515 pixels, 500 passen, 2500 voet en 775  

 

 

344 Ibidem, p. 195-200, 302-307, 310-326.  
345 Er is gemeten op 17 november 2019 met de kaart van Vlissingen in Google Earth, functie ‘Afstand en 

oppervlakte meten’.  
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    1548 1588 2022 

schaal: cm 

(1548)/ 

meter 

(2022) 

    
Van Deventer, kaart van  

Adams 

Google 

Earth Vlissingen 

    
pixels 

centi-

meters 

huizen/ 

pixels  

Voet 

meter huizen meters 

schaalstok Van 

Deventer > 
515 8,69   0,31   775 8.918 

1 Vrouwestraat 94 1,6 0,09 0,33 8 149   

2 Vrouwestraat 23 0,39 0,04 0,28 1 31   

3 Vrouwestraat 27 0,46 0,22 0,26 6 34   

4 Vrouwestraat 27 0,46 0,3 0,25 8 33   

5 Sint Jacobsstraat 53 0,9 0,19 0,5 10 129   

6 Oude Mark 16 0,27 0,5 0,39 8 30   

7 Oude Markt 45 0,77 0,2 0,24 9 53   

8 Kerkstraat 19 0,32 0,16 0,39 3 36   

9 Kerkstraat 21 0,36 0,1 0,37 2 37   

10 Achter de Kerk 31 0,53 0,19 0,36 6 54   

11 Branderijstraat 52 0,88 0,12 0,3 6 75   

12 Lepelstraat 40 0,68 0,13 0,18 5 34   

13 Oude Markt 27 0,46 0,19 0,27 5 35   

14 Sint Jacobsstraat 80 1,36 0,16 0,32 13 126   

15 Walstraat 28 0,48 0,29 0,28 8 37   

16 Weteringstraat 64 1,09 0,17 0,36 11 113   

17 Weteringstraat 57 0,97 0,25 0,39 14 109   

18 Groenewoud 63 1,07 0,17 0,27 11 82   

19 Lepelstraat 21 0,36 0,33 0,67 7 68   

20 Groenewoud 84 1,43 0,19 0,32 16 132   

21 Bellamypark 63 1,07 0,16 0,31 10 95   

22 Bellamypark 67 1,14 0,13 0,29 9 95   

Totalen 1002 17,03 0,1756 0,31 176 1.588 8698 

    
(totaal) (Gemiddeld) (totaal) 

(gemiddeld 

gewogen) 

 

Tabel 2.9. Vergelijking tussen de plattegronden van Vlissingen van Jacob van Deventer (1548), Robert Adams 

(1588) en Google Earth (2022). Het gemarkeerde getal 0,1756 is de coëfficiënt waarmee het aantal huizen op de 

andere stadsplattegronden van Van Deventer zullen worden berekend. Het gemarkeerde getal 8698 is de 

gemiddelde en gewogen schaal van het totaal van de 22 bebouwde straatzijden. Het gemarkeerde getal 0,31 is de 

berekende verhouding tussen meters en voet.  

NB1: Alleen de straatzijden die op de kaart van Adams bebouwing lieten zien, zijn gemeten op de kaart van Van 

Deventer.  

NB2: De tabel geeft alleen de aaneengesloten bebouwde straatzijden weer, een straat kan daarom meerdere keren 

worden genoemd. 

NB3: De procedure en de onderliggende tabellen en berekeningen zijn opgenomen in Bijlage 2.1. 

 

meter. Uit de berekeningen blijkt dat de door Van Deventer gebruikte voet, de Rijnlandse voet 

is: 0,31 meter.346 

 

346 Hoewel de Rijnlandse voet in principe een vaststaande maateenheid was, zal de toepassing ervan in de 

periode dat Van Deventer actief was niet overal en bij alle beroepsgroepen (cartografen, architecten, landmeters) 

gelijk zijn geweest. Zie ook: Meertens Instituut, De oude Nederlandse maten en gewichten 



109 

 

Vastgesteld is ook de verhouding – de Passus-coëfficiënt – tussen het aantal huizen en het aantal 

pixels waarmee het totaal aantal meters omgerekend kan worden naar het totaal aantal huizen: 

0,1756. Het aantal huizen is dat op de kaart van Adams, geprojecteerd op de kaart van Van 

Deventer: alle stroken zijn immers bebouwde straatzijden die al in 1548 en 1588 bestonden, 

vaak onder andere namen, en ook tegenwoordig nog steeds bestaan. In de tellingen verderop in 

dit hoofdstuk wordt de factor 0,1756 met alle vier de decimalen gebruikt. De afronding en het 

incalculeren van de foutenmarges vinden pas plaats bij de presentatie van de resultaten. Ten 

slotte is op basis van de totalen ook de schaalverhouding van dit deel van de kaart van 

Vlissingen berekend: 1 centimeter op de kaart is 8698 centimeter in werkelijkheid. 

 

 

Afbeelding 2.2. De schaalstok die Van Deventer op bijna al zijn stadsplattegronden gebruikte met de eenheid 

‘Passus quinque pedum’: Eén pas is vijf voet. Deze afbeelding is afkomstig van de plattegrond van Vlissingen. 

 

 

Voor het bepalen van de planimetrische nauwkeurigheid van het gebied met de 22 geselecteerde 

bebouwde straatzijden op de stadsplattegrond van Van Deventer is het programma MapAnalyst 

gebruikt. Het gebied op deze kaart is afgebakend met 10 punten en vergeleken dezelfde punten 

op de hedendaagse plattegrond van de stad. 

 

 

Afbeelding 2.3. Vergelijking in MapAnalyst van het centrum van Vlissingen op de stadsplattegrond van Jacob van 

Deventer uit 1548 en op de moderne kaart van de stad. 

 

(https://www.meertens.knaw.nl/mgw/maat/10, geraadpleegd op 30 december 2020). Rutte & Vannieuwenhuyze 

(Stedenatlas, 27) schatten de voet van Van Deventer op 30 centimeter.  
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De afbeeldingen 2.3 en 2.4 tonen het vervormingsraster op beide plattegronden. Op de moderne 

kaart zijn er geen vervormingen, op de kaart uit 1548 is dat in lichte mate het geval. De 

gemiddelde afwijking van alle tien meetpunten in 1548 ten opzichte van 2022 bedraagt 11 

meter, gemiddeld 2,7 procent. Dit is op een gebied van 370 x 448 meter waarop is gemeten met 

een tijdsmarge van 470 jaar, een zeer gering percentage, waarmee kan worden geconcludeerd 

dat de planimetrische nauwkeurigheid van de stadsplattegrond van Van Deventer voor wat 

betreft het centrum van de stad aanzienlijk is, hetgeen in het verlengde daarvan ook geldt voor 

de bruikbaarheid van de Passus-coëfficiënt 0,1756. Deze conclusie wordt onderbouwd door de 

met MapAnalyst berekende schaalverhouding: die is 1:8334, tegen 1:8698 als resultaat van de 

meting van de 22 bebouwde straatzijden of delen daarvan. 

 

 

Afbeelding 2.4. Vergelijking in MapAnalyst van het centrum van Vlissingen op de stadsplattegrond van John 

Adams uit 1588 en op de moderne kaart van de stad. 

 

Eenzelfde vergelijking tussen de stadsplattegrond van Adams uit 1588 en de moderne kaart 

geeft iets ruimere marges: De gemiddelde afwijking van alle tien de meetpunten in 1588 ten 

opzichte van 2022 bedraagt 17 meter, gemiddeld 4,1 procent.  

 

(ad 6) Vogelvlucht en MapAnalyst 

Uit de vorige oefening bleek dat de afstanden op de kaart van Vlissingen van Van Deventer 

nagenoeg dezelfde zijn als op de moderne kaarten van Google Earth. Dat wijst op een hoge 

mate van nauwkeurigheid van het werk uit 1548 die des te opmerkelijker is vanwege de – naar 

de huidige maatstaven – ‘primitieve’ middelen waarmee Van Deventer moest werken. Volgens 

Rutte en Vannieuwenhuyze waren de plattegronden hun tijd ver vooruit en blonken ze uit door 
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het kaartbeeld, de karteerstijl, de oriëntatie, de planimetrische nauwkeurigheid en de schaal.347 

De kritiek die de afgelopen jaren werd geformuleerd betrof vooral onnauwkeurigheden in de 

weergave van achtererven, straten en water- en landwegen. Over de meet- en karteermethode 

van Van Deventer is geen documentatie bewaard gebleven.  

Het is wel mogelijk dat hij driehoeksmetingen verrichtte om de verhoudingen binnen 

een stad op de juiste manier te treffen. Deze methode was al in de jaren 1530 bekend en werd 

voor het eerst beschreven door de Nederlandse wiskundige Gemma Frisius (1508-1555). Van 

Deventer zou een van de eerste cartografen zijn geweest die haar in de praktijk bracht.348 Het 

principe is eenvoudig: teken in een stad of een landschap een denkbeeldige driehoek waarvan 

twee hoeken en één zijde, bijvoorbeeld de afstand tussen het midden van een brug en de ingang 

van een kerk, bekende waardes hebben. De twee onbekende zijden, de afstand tussen de brug 

en het stadhuis en tussen het stadhuis en de kerk, kunnen dan ook worden berekend. 

Driehoeksmetingen kunnen zowel worden uitgevoerd in de combinatie hoogte-lengte als alleen 

in het platte vlak.  

De afstanden in de zestiende eeuw konden worden berekend door ze gewoon te lopen 

en dan de stappen, de passen te tellen. Hiervoor waren al stappentellers en meetkettingen in 

gebruik. Op de plattegronden van Van Deventer kwam dit tot uiting in de zwarte stippellijnen 

die door elke straat en over elke weg liepen.349 Voor zover bekend zijn er op de Zeeuwse 

plattegronden nog geen controles geweest op de ruimtelijke verhoudingen binnen de steden. Er 

is vastgesteld dat de afstanden die lopend konden worden afgelegd een hoge mate van 

nauwkeurigheid hebben. Of de vogelvluchtafstanden tussen bepaalde punten die Van Deventer 

niet kon belopen omdat hij zich dan een weg had moeten banen door of over de huizen en de 

gebouwen heen, ook conform de werkelijkheid waren, kan eenvoudig worden vastgesteld door 

deze te meten op de plattegronden uit 1548 én 2022. Deze keer waren de mogelijkheden wat 

ruimer omdat een aantal meetpunten buiten het oude centrum ook al in 1548 bestond: de 

Gevangentoren uit 1489 en het hiervoor besproken Keizersbolwerk uit 1548.350 Tabel 2.10 laat 

zien dat de berekeningen van de afstanden die niet konden worden belopen minder nauwkeurig 

waren dan de lengtemetingen van de bebouwde straatzijden. 

 

347 Rutte & Vannieuwenhuyze, 2018, p. 31.  
348 Ibidem, p. 31, 32. Hiervoor is geen bewijs. Mogelijk heeft Van Deventer wel gebruikgemaakt van de 

veelhoeksmeting waarbij de afstanden tussen bepaalde oriëntatiepunten ten opzichte van elkaar kunnen worden 

vastgelegd.  
349 Ibidem, p. 32. 
350 De Gevangentoren kreeg die naam pas in 1610. Voor die tijd maakte het bouwwerk, samen met nog een 

toren, onderdeel uit van de Westpoort van de stad. Zie onder andere: Van Druenen, 2015, p. 163.  
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 afstanden in vogelvlucht meter   % 

 van naar 1548 2022 verschil  

1 hoek Hellebardierstraat - Breewaterstraat hoek Bellamypark -Breestraat 104 113 -9 -9 

2 hoek Groenewoud - Bellamypark hoek Nieuwstraat - Walstraat 220 212 8 4 

3 punt Keizersbolwerk hoek Nieuwstraat - Walstraat 373 354 19 5 

4 punt Keizersbolwerk zuidkant midden Bomvrije 537 525 13 2 

5 zuidkant midden Bomvrije hoek Vrouwestraat - Walstraat 501 478 23 5 

6 zuidkant midden Bomvrije hoek Nieuwstraat - Walstraat 539 510 29 5 

totaal  2274 2191 83   

gemiddeld (negatief getal positief gemaakt)    17  

gemiddeld (negatief percentage positief gemaakt)    6 

 

Tabel 2.10. Vijf ‘vogelvluchtmetingen’ – oplopend in aantallen meters – op de kaart van Vlissingen van Jacob van 

Deventer (1548) en Google Earth (2022). In de kolom ‘1548’ is de schaal toegepast zoals die is berekend in Tabel 

2.9 (515 pixels is 775 meter). De oriëntatiepunten zijn gekozen op basis van beschikbaarheid in zowel 1548 als in 

2022. 

 

Dat is ook niet verwonderlijk omdat er, mits goed uitgevoerd, nagenoeg niets hoefde te worden 

ingeschat. Bij het meten van afstanden tussen twee punten waar geen straat tussen lag, maar 

bijvoorbeeld een huizenblok, kon de driehoeksmeting in het platte vlak uitkomst brengen 

wanneer er twee zijden van de denkbeeldige driehoek wel waren te belopen. Dat moest dan wel 

in een rechte lijn gebeuren omdat de geringste kromming al substantieel invloed kon hebben op 

het aantal graden van de hoek.  

 

 

Afbeelding 2.5. De twee kaartdelen van Vlissingen die zijn gebruikt voor de zes vogelvluchtmetingen in het platte 

vlak: Jacob van Deventer (1548) en Google Earth (2022) naast elkaar. 
 

De zes vogelvluchtmetingen laten een gezamenlijke afwijking zien van 83 meter op een totaal 

van 2274 meter. Dat is echter geen getal waarvan kan worden uitgegaan. Belangrijke 
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kanttekening hierbij is immers dat er positieve en negatieve afwijkingen waren, waardoor het 

totaal laag uitvalt en het totale beeld van de tekening uit 1548 niet zo heel veel afwijkt van de 

werkelijkheid in 2022. De gemiddelde afwijking, waarbij het niet uitmaakt of die positief of 

negatief is, komt dan uit op 6 procent. Met dit percentage dient rekening te worden gehouden 

wanneer het gaat om het geven van een oordeel over de nauwkeurigheid. 6 procent was voor 

1548 het naar alle waarschijnlijkheid maximaal haalbare kwaliteitsniveau.  

 

 

Afbeelding 2.6. Vergelijking in MapAnalyst van oriëntatiepunten van de vogelvluchtmeting in Vlissingen op de 

stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit 1548 en op de moderne kaart van de stad. 
 

De controle met behulp van MapAnalyst geeft hetzelfde beeld. De gemiddelde afwijking van 

de zeven oriëntatiepunten in 1548 ten opzichte van 2022 bedraagt 14 meter. Dat komt in de 

buurt van de 17 meter van de vogelvluchtmeting. De resultaten van de vogelvluchtmetingen en 

de controle in MapAnalyst in deze paragraaf kunnen gezien worden als een nuancering van de 

consensus die er is over de hoge kwaliteit van de plattegronden van Van Deventer. De nieuwe 

methode van tellen zal vooralsnog worden beperkt tot het eerste: het meten van de lengtes van 

de bebouwde straatzijden.  

 Het vaststellen van de topografische nauwkeurigheid van de plattegronden van Van 

Deventer is nauwelijks mogelijk om eerdergenoemde redenen: de huizen en de gebouwen zijn 

niet of beperkt herkenbaar. Wel kan – als alternatief – van een aantal grote bouwkundige en 

infrastructurele werken, zoals de stadsmuren en de havens die tegenwoordig nog steeds in 

originele vorm bestaan en die een aanzienlijke lengte en/of oppervlakte kennen, de 



114 

 

planimetrische nauwkeurigheid worden vastgesteld.351 Voor het vergelijken hiervan met de 

hedendaagse situatie kan ook – zij het beperkt – gebruik worden gemaakt van MapAnalyst. 

Hierbij gaat het om de kwaliteit van de informatie op de kaart. In de onderzoeksstad Vlissingen 

is dat het geval met (1) de nog bestaande verdedigingsmuur langs de zuidelijke kustlijn van 

Vlissingen in combinatie met de havenhoofden met een totale lengte van 799 meter en (2) de 

structuur van de nog bestaande binnenstadshavens met een totale lengte van 863 meter. De 

aanleg van deze infrastructurele en voor een belangrijk deel voor militaire doeleinden 

ontwikkelde werken vond plaats in de periode 1300-1584.  

 

 

Afbeelding 2.7. Vergelijking in MapAnalyst van de nog bestaande verdedigingsmuur langs de zuidelijke kustlijn 

van Vlissingen in combinatie met de havenhoofden op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit 1548 en 

op de moderne kaart van de stad. 

 

 

Afbeelding 2.8. Vergelijking in MapAnalyst van de nog bestaande verdedigingsmuur langs de zuidelijke kustlijn 

van Vlissingen in combinatie met de havenhoofden op de stadsplattegrond van John Adams uit 1588 en op de 

moderne kaart van de stad. 
 

 

351 Zie voor het begrip ‘topografische nauwkeurigheid’: Blakemore, 1980, p. 68. 



115 

 

Sindsdien zijn er wel kosmetische aanpassingen uitgevoerd, maar de structuur bleef in stand en 

daarmee de afmetingen. De afbeeldingen 2.7, 2.8, 2.9 en 2.10 tonen links de plattegronden van 

Van Deventer en Adams en rechts de huidige situatie.  

 

 

Afbeelding 2.9. Vergelijking in MapAnalyst van de structuur van de nog bestaande binnenstadshavens van 

Vlissingen op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit 1548 en op de moderne kaart van de stad. 

 

 

Afbeelding 2.10. Vergelijking in MapAnalyst van de structuur van de nog bestaande binnenstadshavens van 

Vlissingen op de stadsplattegrond van John Adams uit 1588 en op de moderne kaart van de stad. 
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De nauwkeurigheidsanalyse met behulp van MapAnalyst wijst uit dat de verdedigingsmuur en 

de havenhoofden een gemiddelde afwijking hebben van 13 meter bij Van Deventer en 7 meter 

bij Adams. Bij de havenstructuur is dat respectievelijk 9 en 14 meter. In percentages zijn deze 

afwijkingen van de totale lengtes respectievelijk 1,63 en 1,04 procent en 0,88 en 1,62 procent, 

waarmee kan worden vastgesteld dat de nauwkeurigheid van de opgemeten en geanalyseerde 

objecten op de stadsplattegronden van Vlissingen zeer hoog is. 

 

(ad 7) Passus-telling Vlissingen 

 

bebouwde 

straatzijden huizen 

inwoners afwijkingen huizen en 

inwoners (reductiefactoren 5 en 6) 

pixels meter 

Passus- 

telling 

1548 

Vitelli 

1569 

Ramaer 

1548 

Adams 

1588 

Passus- 

telling 

1548 

Vitelli 

1569 

Ramaer 

1548 

Adams 

1588 Passus-

telling 

> 

Vitelli 

Passus-

telling > 

Ramaer 

Passus-

telling > 

Adams 4411 6749 770 800 730 830 

3900 / 4000 / 3700/ 4200/ 

4600 4600 4400 5000 

        percentages -4% 5% -8% 

 

Tabel 2.11. Vergelijking van de huizenaantallen in Vlissingen volgens de Passus-telling, Vitelli, Ramaer en de 

huizentelling op de kaart van Adams, inclusief de omrekening naar inwonertallen, berekend met steeds een 

reductiefactor van 5 en van 6. Voor de percentages is een reductiefactor van 5,5 gebruikt. 

 

Tabel 2.11 laat het totaal aantal bebouwde straatzijden, huizen en inwoners zien in Vlissingen 

in 1548 volgens de Passus-telling, waarbij de in Tabel 2.9 gepresenteerde coëfficiënt van 0,1756 

is gebruikt voor het tellen van de huizen in de hele stad. Deze totalen zijn vergeleken met die 

van de commissie Vitelli, Ramaer en Adams. Het blijkt dat de Passus-telling 4 procent minder 

inwoners oplevert dan de telling van Vitelli. Bij de vergelijking met Ramaer is dat 5 procent 

meer. De huizentelling op de kaart van Adams levert 8 procent minder op. Een belangrijke 

voorwaarde voor het trekken van conclusies uit deze vergelijking is dat de methoden op een 

aantal punten van elkaar moeten verschillen. Wanneer de uitkomsten, zoals hier het geval is, 

grotendeels overeenkomen zegt dat iets over de bruikbaarheid. Hoe meer verschillende 

methoden naar dezelfde uitkomsten leiden, hoe aannemelijker het wordt dat de uitkomsten 

conform de werkelijkheid zijn.  

Ramaer hanteerde de oppervlaktes van de bebouwde stadsdelen als uitgangspunt, waar 

de nieuwe methode uitgaat van de lengtes van de bebouwde straatzijden, waarmee het verschil 

in uitkomsten tussen Ramaer en de Passus-telling voor een deel kan worden verklaard. In de 

tweede plaats was Ramaer tot zijn coëfficiënt gekomen door een stadskaart van Amsterdam uit 

1871 te vergelijken met de kaart van Van Deventer van 1560. Zijn ‘gewone’ bron was de 
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volkstelling uit 1869. In de nieuwe methode is gekozen voor twee plattegronden en een 

alternatieve bron – het rapport van Vitelli – uit dezelfde halve eeuw: respectievelijk 1548, 1588 

en 1569. 

Het verschil tussen de Passus-telling en die van Vitelli is voor een deel te verklaren uit 

het antwoord op de vraag of er ook huizen werden geteld buiten de stadswallen, een gebied 

waartoe ook het dorp Oud-Vlissingen behoorde.352 Die vraag moet waarschijnlijk bevestigend 

worden beantwoord. Niet vanuit een militair-strategisch doel, maar met het oog op de 

mogelijkheden voor inkwartiering. Alle beetjes hielpen en de afstanden van de huizen tot de 

binnenstad waren minimaal. Een telling in het dorp en het buitengebied op de kaart uit 1548 

zelf – in tegenstelling tot de stad zijn de huizen daarbuiten duidelijker getekend en van elkaar 

te onderscheiden – levert een extra aantal van 80 huizen op. Wanneer Vitelli deze had 

meegerekend, wordt het verschil met de Passus-telling, waarin alleen de huizen binnen de 

stadswallen zijn meegerekend, 14 procent. Ook Ramaer gaf geen uitsluitsel over het bereik van 

zijn tellingen. Gezien het grote verschil dat er nu al is tussen de uitkomsten van Ramaer en 

Vitelli heeft de eerste waarschijnlijk alleen het gebied binnen de stadswallen meegerekend. Bij 

de vergelijking tussen de Passus-telling en de telling op de kaart van Adams speelt dit probleem 

geen rol: er is alleen geteld binnen de stadsmuren. Daarnaast zijn de in 1588 wel, en de in 1548 

niet bebouwde stroken weggelaten uit de vergelijking. 

De afwijkingspercentages van -4, 5 en -8 procent kunnen worden gekwalificeerd als 

laag. Dit is een eerste bevestiging van de bruikbaarheid van de Passus-telling.  

 

(ad 8) Passus-telling Zeeuwse steden 

Dit geldt ook voor de voorlopige conclusie dat de stadsplattegronden van Jacob van Deventer 

een hoge mate van nauwkeurigheid hebben, vooral wanneer het gaat om het meten van 

straatlengtes. Tevens wijzen de uitkomsten van de casus Vlissingen erop dat ook de nieuwe 

methode van huizen tellen een beeld oplevert dat de realiteit van de jaren 1548-1554 benadert. 

De achtste stap in de procedure is het, op basis van de kengetallen van Vlissingen, berekenen 

van de huizen- en inwonertallen van de andere Zeeuwse steden omstreeks 1548. 

 

 

352 De aanduiding ‘Out Vlissinge’ is afkomstig van de kaart van Van Deventer van Vlissingen uit 1548 

(Vlissingen, Biblioteca Nacional de España. Res/200, nr 1). Het dorp, dat al was ontstaan in de twaalfde eeuw, 

lag los van de stad Vlissingen die rond 1300 in korte tijd werd gebouwd door de graven van Holland en in 1315 

stadsrechten kreeg van graaf Willem III. Vanaf die tijd werd het oorspronkelijke dorp aangeduid als ‘Oud 

Vlissingen’ met verschillende schrijfwijzes. Zie ook: Van Druenen, 2015, p. 12-191.  



118 

 

 

Afbeelding 2.11. De kaart van Middelburg van Jacob van Deventer, waarop de bebouwde straatzijden rood zijn 

gemarkeerd. De afstand van elk markeringsstreepje is aangegeven in pixels. 

 

Dat gebeurt door het opmeten van alle bebouwde straatzijden per stad en het met behulp van de 

Passus-coëfficiënt en een bandbreedte van de reductiefactor van 5-6, berekenen van 

respectievelijk het aantal huizen en het aantal inwoners.  

 

 1548 

 
gebruikte schaal (pixels/meters) op de plattegronden van Van 

Deventer 

 

schaal-

aanduiding 

op de 

kaart in 

pixels passen voet 

factor 

pixel/voet 

factor 

voet/ 

meter 

factor 

pixel/ 

meter 

afwijking 

t.o.v. 

Vlissingen 

Arnemuiden 504 500 2500 0,20 0,314 0,6420 -1,80% 

Brouwershaven 499 500 2500 0,20 0,314 0,6357 -2,70% 

Goes 499 500 2500 0,20 0,314 0,6357 -2,70% 

Middelburg 504 500 2500 0,20 0,314 0,6420 -1,80% 

Tholen 504 500 2500 0,20 0,314 0,6420 -1,80% 

Veere 363 500 2500 0,15 0,314 0,4624 -29,20% 

Vlissingen 513 500 2500 0,21 0,314 0,6535 0,00% 

Zierikzee 503 500 2500 0,20 0,314 0,6408 -1,90% 

 

Tabel 2.12. De schaalverschillen tussen de acht Zeeuwse steden op de stadsplattegronden van Jacob van Deventer. 

 

De uitkomsten kunnen worden vergeleken met die van Ramaer voor alle Zeeuwse steden en 

met het rapport van de commissie Vitelli voor vijf Zeeuwse steden: Goes, Middelburg, Veere, 
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Vlissingen en Zierikzee. Alvorens de tweede berekening, het meten van alle bebouwde 

straatzijden in de Zeeuwse steden, uit te voeren is het nodig om de door Van Deventer gebruikte 

schalen – zoals aangegeven in de vorm van een schaalstok van 500 passus – en resoluties op de 

acht stadsplattegronden met elkaar te vergelijken en deze naar aanleiding daarvan, én indien 

nodig, aan te passen aan die van Vlissingen. De resoluties van alle opgemeten plattegronden 

moeten aan elkaar gelijk zijn ten behoeve van de pixelmeting. De schalen moeten dat zijn ten 

behoeve van het omzetten van de aantallen pixels in passen en meters. Met andere woorden: 

met alleen een gelijke resolutie kunnen de afstanden op de verschillende plattegronden nog niet 

met elkaar worden vergeleken. Daarvoor moeten eerst de kaarten zodanig worden vergroot of 

verkleind totdat elke kaart exact dezelfde schaal heeft. De schalen en de onderlinge afwijkingen 

staan vermeld in Tabel 2.12. Benadrukt dient te worden dat het hier niet gaat om de 

conventionele schaal die de verhouding aangeeft tussen het aantal centimeters op de kaart en 

het aantal meters in werkelijkheid. In het voorgaande bleek dat de kaart van Vlissingen een 

schaal kende van 1:8698. De hier gebruikte schaal geeft echter de verhouding aan tussen het 

aantal pixels op de digitale weergave van de kaart en het aantal meters in 2022 in werkelijkheid. 

Het blijkt dat ook hier de verschillen uiterst klein zijn: tussen 1 en 3 procent. Uitzondering is 

Veere, dat op één folio werd afgebeeld met Westkapelle en een 29 procent kleinere schaal 

meekreeg.353 

 

 afwijking 

t.o.v. 

Vlissingen 

lengte in 

pixels 

lengte in 

pixels 

aangepast 

resolutie (pixels per inch) 

oorspronkelijke én 

aangepaste situatie 

Arnemuiden -1,80% 2577 2622 150 en 150 

Brouwershaven -2,70% 3215 3303 150 en 150 

Goes -2,70% 3206 3293 150 en 150 

Middelburg -1,80% 1690 1720 150 en 150 

Tholen -1,80% 3185 3241 150 en 150 

Veere -29,20% 2317 3274 150 en 150 

Vlissingen 0,00% 3329 3329 150 en 150 

Zierikzee -1,90% 3238 3301 150 en 150 

 
Tabel 2.13. Overzicht van de schaalaanpassingen van de plattegronden van Jacob van Deventer van de acht 

Zeeuwse steden. Gebruikt programma: Paint.net 4. Functie: Afbeelding > Formaat aanpassen (Verhoudingen 

behouden). NB: de hier gebruikte term ‘schaal’ heeft betrekking op de verhouding tussen het aantal pixels van de 

schaalstok op de kaarten van Van Deventer en het aantal meters in 2022. 

 

353 353 Biblioteca Nacional de España. Res/200. Kaartnummers van de Zeeuwseonderzoekssteden: Arnemuiden, 

Res/200, nr 4, Brouwershaven, Res/200, nr 6, Goes, Res/200, 2nr 7, Middelburg, Res/200, nr 4, Tholen, Res/200, 

nr 9, Veere, Res/200, nr 3, Vlissingen, Res/200, nr 1, Zierikzee, Res/200, nr 5. De metingen zijn verricht op de 

digitale exemplaren van deze folio’s. 
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  Passus-telling 1548 

stad 

bebouwde 

straatzijden 

huizen 

inwoners 

(reductiefactoren 5 

en 6) in pixels 

Arnemuiden 1456 260 1300/1600 

Brouwershaven 2631 460 2300/2800 

Goes 3086 540 2700/3200 

Middelburg 7576 1330 6700/8000 

Tholen 2139 380 1900/2300 

Veere 3431 600 3000/3600 

Vlissingen 4411 770 3900/4600 

Zierikzee 8264 1450 7300/8700 

Totaal 8 Zeeuwse steden 32.994 5790 29.100/34.800 

 

Tabel 2.14. Huizen- en inwonertellingen in de acht Zeeuwse steden op basis van de plattegronden van Jacob van 

Deventer vanaf 1548, de Passus-coëfficiënt (huizen/pixels) = 0,1756 en de reductiefactoren 5 en 6. 

 

De resultaten van deze schaalmetingen kunnen nu worden gebruikt voor het digitaal aanpassen 

van de afmetingen en de resolutie van de plattegronden. Elke kaart krijgt de resolutie en de 

schaal van die vanVlissingen, waarna ze kunnen worden gebruikt voor het digitaal opmeten van 

alle bebouwde straatzijden in de betreffende steden.354 De aanpassingen zijn verantwoord in 

Tabel 2.13. Hieruit blijkt dat de resoluties van alle gebruikte stadsplattegronden, zoals ze 

digitaal beschikbaar zijn gesteld door de Biblioteca Digital Hispánica, exact hetzelfde zijn en 

daarom niet behoeven te worden geconverteerd. De lengte en de breedte van de kaarten moeten 

dat wel, zij het in geringe mate.  

De resultaten van de huizentellingen in de acht Zeeuwse steden zijn gepresenteerd in 

Tabel 2.14. In Tabel 2.15 worden deze resultaten vergeleken met de andere beschikbare 

bronnen: Vitelli (huizen), Vitelli (weerbare mannen), Ramaer en Lourens & Lucassen.355 Wat 

opvalt is dat de verschillende berekeningen zeer uiteenlopend zijn en dat Zierikzee in de Passus-

telling en bij de huizentelling van Groenveld/Vitelli groter is dan Middelburg. De relatief hoge 

bevolkingsaantallen van Arnemuiden en Veere in de Passus-telling worden ondersteund door 

de plattegronden, getekend in het zogenaamde ‘vogelperspectief’ tegen het eind van de 

zestiende eeuw, zoals in 1612 gepubliceerd in de Nederlandse editie van Guicciardini’s 

Descrittione di tutti i Paesi Bassi.356  

 

354 Resolutie wordt hier gedefinieerd als het aantal pixels per inch (ppi).  
355 Lourens & Lucassen, 1997.  
356 Guicciardini, 1612, p. 276-279, met de tussenliggende ongenummerde kaarten van Arnemuiden en Veere. De 

kaarten in het boek zijn begin zeventiende eeuw verworven door de Vlaamse cartograaf Jodocus Hondius die in 
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inwoners 1548-1569 

  

Ramaer, 

1548 

Groenveld, 

Vitelli (op 

basis van 

huizen), 

1569 

Groenveld, 

Vitelli  

(op basis 

van 

weerbare 

mannen), 

1569 

Lourens 

& 

Lucassen, 

1560 

Passus-telling, 

1548 (reductie-

factoren 5 en 6) 

Arnemuiden 600 - 2308 500 1300/1600 

Brouwershaven 1100 - 3654 1100 2300/2800 

Goes 2600 1750 - 1560 2700/3200 

Middelburg 5500 4480 5385 7000 6700/8000 

Tholen 1400 - - 1400 1900/2300 

Veere 2100 2500 2308 3500 3000/3600 

Vlissingen 4000 4000 3846 4000 3900/4600 

Zierikzee (zonder voorstad) 4500 5000 4945 4500 7300/8700 

Totaal 21.800 - - 23.560 29.100/34.800 

 
Tabel 2.15. Vier berekeningen van inwonertallen, vergeleken met de uitkomsten van de Passus-telling, 1543-1569. 

De aantallen voor Arnemuiden, Brouwershaven en Tholen in de tweede kolom en voor Goes en Tholen in de derde 

kolom werden in de betreffende bron niet genoemd. 

 

Bij dit soort plattegronden moet wel rekening worden gehouden met een onderschatting van het 

aantal huizen. Hierop wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan. Beide steden staan daarin afgebeeld 

met 3 en 4 procent minder huizen dan die uit de Passus-tellingen op de plattegronden van Van 

Deventer naar voren kwamen. Deze huizen zijn uitstekend te tellen, vooral omdat het oppervlak 

van beide steden relatief klein is vergeleken met de plattegronden uit Guicciardini van 

Middelburg en Vlissingen. Een steekproef op deze beide laatgenoemde plattegronden, waarop 

de huizen ongeveer even groot zijn als die in Veere en Arnemuiden, maar de schaal veel kleiner, 

geeft voor de betreffende steden ongeveer 60 procent aan van het aantal huizen dat 

Groenveld/Vitelli, Ramaer en Lourens & Lucassen telden en nog minder dan het aantal van de 

Passus-telling. Voor steden met een groter oppervlak dan Veere en Arnemuiden zijn deze 

plattegronden daarom onbruikbaar voor huizentellingen.  

De gedachte echter dat de uitkomsten van de Passus-telling én van Guicciardini’s 

plattegronden voor wat betreft Veere en Arnemuiden, dichter bij de werkelijkheid liggen dan 

die van de andere bronnen, wordt ondersteund door een onderzoek van de Veerse archivaris 

Peter Blom uit 1993.357 Hij onderzocht een huizentelling uit 1517 en de kohieren van de tiende 

penning uit 1543. Er bleken in die jaren respectievelijk 740 en 673 huizen in de stad te zijn. 

 

1612 zijn zwager Pieter van den Berg (Petrus Montanus) in staat stelde de uitgave van Guicciardini te verzorgen 

in een vertaling van Cornelium Kilianum (Ibidem, voorwerk, p. 2).  
357 Blom, 1993, p. 5, 8. 
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Blom gebruikte een reductiefactor van 5 en kwam zo uit op bevolkingstotalen tussen de 3500 

en 4000 personen, in de buurt dus van het Veerse resultaat van de Passus-telling op basis van 

de kaart van Van Deventer. De vergelijking met de eerdere tellingen laat zien dat er weinig 

consensus is over de juiste inwonertallen van de acht Zeeuwse steden. Ook de Passus-telling is 

op het eerste gezicht slechts de volgende in de rij. 

 

stad 

Vitelli, 

Groenveld 

(op basis 

van 

huizen), 

1569 

Ramaer, 

1548 

Lourens 

& 

Lucassen, 

1560 

Groenveld, 

Vitelli (op 

basis van 

weerbare 

mannen), 

1569 

Beschrij-

vinghe van 

alle de 

Neder-

landen, 

eind 

zestiende 

eeuw 

Passus-

telling, 1548 

(reductie-

factoren 5 

en 6) 

afwijkin-

gen 

Passus-

telling > 

Beschrij-

vinghe van 

alle de 

Neder-

landen 

Blom, 

1543 

Arnemuiden - 600 500 2300 1360 1.300/1.600 0 - 

Veere 2500 2100 3500 1.923/2.308 3180 3.000/3.600 0 3.500/4.00

0 

 
Tabel 2.16. Inwonertallen volgens de stadsplattegronden in Guicciardini’s Beschrijvinghe van alle de 

Nederlanden, eind zestiende eeuw, vergeleken met de bestaande tellingen en de Passus-telling. 

 

Deze achtste stap in de procedure heeft de eerste twee uitspraken over de bruikbaarheid van de 

Passus-telling (in de stappen 6 en 7) daarom niet versterkt, maar ook niet verzwakt omdat het 

ontbreken van consensus al bekend was en het niet de verwachting was dat de Passus-telling de 

bruikbaarheid van een van de andere zou ondersteunen, laat staan valideren. De Passus-telling 

zelf kan echter wel worden gevalideerd, zoals de 10de en laatste stap in de procedure zal 

aantonen. Eerst zal echter in stap 9 de Passus-telling worden getest op drie steden buiten 

Zeeland: Kortrijk, Leiden en Gent. Hiermee zal ook de vraag worden beantwoord hoe valide de 

toepassing was op het tellen van de huizen van de zeven andere Zeeuwse steden, die geen van 

allen beschikken over alternatieve bronnen.  

 

(ad 9) Kortrijk, Gent en Leiden: controle 

Helaas voldoen maar weinig steden aan de drie voorwaarden op basis waarvan in Vlissingen de 

Passus-coëfficiënt kon worden bepaald: (1) de aanwezigheid van een stadskaart van Jacob van 

Deventer, (2) een alternatieve bron waarmee inzicht kan worden verkregen in de huizen- en/of 

inwonertallen van de betreffende stad en (3) een tweede stadsplattegrond die voldoet aan drie 

voorwaarden: (a) de huizen en gebouwen zijn herkenbaar aangegeven, (b) de datering valt in 

de zelfde periode als de plattegrond van Van Deventer, met een marge van maximaal 40 jaar 
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en (c) de te onderzoeken stadsdelen zijn in deze periode voor wat betreft de bebouwing 

nauwelijks veranderd. De Vlaamse steden Kortrijk en Gent voldoen aan de eerste twee 

voorwaarden, Leiden aan alle drie.  

De bronnen van Kortijk hebben het voordeel dat ze een veel kortere tussenperiode 

hebben dan die in Vlissingen: (1) de stadskaart van Van Deventer van omstreeks 1570 en (2) 

de uitkomsten van de kohieren van de honderdste en twintigste penning uit 1569-1571 waarin 

de aantallen huizen per wijk staan vermeld.358 Er is ook nog een stadskaart van Pierre Le Poivre 

die de situatie van 1580 weergeeft. Het verschil met Vlissingen is echter dat de twee Kortrijkse 

plattegronden aanzienlijke onderlinge verschillen in het stadsbeeld laten zien, onder andere 

veroorzaakt door de uitgebreide versterkingen die omstreeks 1577 werden aangelegd.359 De 

aanwezigheid van de belastingkohieren maakt de test met de Passus-telling op de kaart van Van 

Deventer met de Passus-coëfficiënt echter wel mogelijk.360  

 

stad 

bebouwde 

straatzijden huizen inwoners 

afwijking (bij 

een 

reductiefactor 

van 5,5) 

pixels meters 

Passus-

telling, 

coëfficiënt 

0,1756 

belasting-

kohieren 

1569-71 

Passus-telling ca. 

1560 

(reductiefactoren 

5 en 6)   
Kortrijk 6659 10.721 1170 6235 5850/7020 3% 

 

Tabel 2.17. Vergelijking tussen de kaart van Kortrijk van Jacob van Deventer uit ca. 1560 (pixels en meters) en de 

tellingen in de kohieren van de honderdste en twintigste penning van 1569-1571 (huizen en inwonertallen). In 

beide steden is alleen gemeten binnen de stadsmuren. 

 

De kaart van Kortrijk is ruim tien jaar later gedateerd dan die van Vlissingen. Dat komt overeen 

met de periodisering van Rutte en Vannieuwenhuyze in hun recente heruitgave van de 

 

358 Biblioteca Nacional de España. Res/207, nr 42. In de Stedenatlas Jacob van Deventer uit 2018 dateren Rutte 

& Vannieuwenhuyze op basis van de literatuur het ontstaan van de kaart van Kortrijk ‘omstreeks 1560’ (Rutte & 

Vannieuwenhuyze, 2018, p. 207). Nieuw onderzoek van Vannieuwenhuyze en D’haene, toont echter aan dat dit 

in de ‘dateringvork 1569-1572’ moet zijn geweest (Vannieuwenhuyze, 2020, p. 211-245).  
359 Biblioteca Nacional de España. Res/207, nr 42; Kaart van Kortrijk 1580, getekend door Pierre Le Poîvre 

(1546-1626), La description topographique de la ville de Courtray, Koninklijke Bibliotheek Brussel, Recueil de 

plans de villes et de châteaux, de fortifications et de batailles, de cartes topographiques et géographiques, se 

rapportant aux règnes de Charles-Quint, de Philippe II et d'Albert et Isabelle, 1585-1622. Ms. 19.611 (33); 

Vannieuwenhuyze, 2020, p. 32.  
360 Rosseel, 1967 (vermeld in D’haene, 2010, Tabel 4); Rutte & Vannieuwenhuyze, 2018, p. 206-207. 
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stadsplattegronden.361 De Zeeuwse steden behoorden immers, na Dordrecht en een aantal 

Brabantse steden, tot de vroegst bezochte. De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd in Tabel 

2.17. Gemeten is het aantal pixels van de bebouwde straatzijden en de omrekening naar meters 

en naar huizen. Hierbij is gebruikgemaakt van de Vlissingse coëfficiënt 0,1756. Vervolgens is 

het resultaat vergeleken met de gegevens van de traditionele bron, de belastingkohieren. Het 

blijkt dat er sprake is van een gemiddelde afwijking (bij een reductiefactor van 5-6) van 3 

procent. Deze waardes kunnen worden beschouwd als een volgende bevestiging van de 

bruikbaarheid van de methode. 

De kaart van Gent is, net als die van Kortrijk en Leiden, gedateerd tussen 1558/1560 en 

1564.362 Het was de grootste stad van de ruim 220 die Jacob van Deventer tekende. De 

plattegrond paste niet op het formaat bladzijde dat Van Deventer gebruikte, reden waarom er 

uitklapvellen aan te pas moesten komen om de hele stad te kunnen tekenen.  

 

 

Afbeelding 2.12. De dertien fiscale kwartieren in Gent 1571-72, ingevuld op de plattegrond van George Braun en 

Frans Hogenberg uit 1572 (Braun, 1572, Dambruyne, 2001, p. 32-37, 369-376). 

 

361 Rutte & Vannieuwenhuyze, 2018, p. 38-41, speciaal de kaart op p. 40. 
362 Biblioteca Nacional de España. Res/207, nr 40. Rutte & Vannieuwenhuyze, 2018, p. 200-203. 
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Hiervan is alleen de atlaskaart bewaard gebleven die vanwege haar grote omvang zat 

opgevouwen in het boek. Het gevolg was dat de kaart nogal wat vervormingen heeft, 

veroorzaakt door vouwen en kreuken, hetgeen enige invloed zal hebben gehad op het in pixels 

opmeten van de straten ten behoeve van dit onderzoek.363 Ook van Gent is een alternatieve bron 

beschikbaar: de kohieren van de twintigste penning over de jaren 1571 en 1572, een belasting 

die werd geheven op het jaarinkomen uit onroerende goederen. De Gentse historicus Johan 

Dambruyne analyseerde het materiaal in 2001 en concludeerde dat het gaat om een zeer 

nauwkeurige en volledige weergave van de belastingplichtigen en huizen per fiscale wijk in 

Gent. Hij had geen aanwijzingen voor fraude gevonden en kon zelfs vaststellen dat bijna alle 

sociale klassen, op de daklozen na, terug zijn te vinden in de gegevens. De weinige hiaten, die 

er waren in drie van de dertien fiscale kwartieren, konden worden gedicht met behulp van de 

kohieren van 1569 en 1577.  

 

Gent 

 straten huizen inwoners 

afwijkingen belasting 

kohieren > Passus-telling (bij 

een reductiefactor van 5,5) 

 

pixels meters 

Passus-

telling, 

factor 

0,1756 

belasting-

kohieren 

1571-72 

Passus-telling 

ca. 1560 

(reductiefactor 

5 en 6) 

eerste kwartier  7919 12.750 1391 1331 6950/8340 4% 4% 

tweede kwartier  2649 4265 465 431 2330/2790 7% 7% 

derde kwartier  5007 8061 879 939 4400/5280 -7% 7% 

vierde kwartier  6364 10.246 1118 1027 5590/6710 8% 8% 

vijfde kwartier  4014 6463 705 666 3520/4230 6% 6% 

zesde kwartier  9221 14.846 1619 1434 8100/9720 11% 11% 

zevende kwartier  4454 7171 782 831 3910/4690 -6% 6% 

negende kwartier  6479 10.431 1138 1052 5690/6830 8% 8% 

dertiende kwartier  1247 2008 219 233 1090/1310 -6% 6% 

Gent (totaal)  47.354 76.240 8315 7944 41.580/49.900 4% 7% 

             (gemiddelde 

van de 

stadstotalen) 

(gemiddelde 

van de 

afzonderlijke 

kwartieren) 

 

Tabel 2.18. Vergelijking tussen de kaart van Gent van Jacob van Deventer uit ca. 1560 (pixels en meters) en de 

tellingen in de kohieren van de twintigste penning van 1571-1572 (huizen en inwonertallen) voor Gent (Biblioteca 

Nacional de España. Res/207, nr 42. Er is alleen gemeten binnen de stadsmuren. NB: in de totalen in de laatste 

kolom zijn de negatieve getallen positief gemaakt om het gemiddelde van de afzonderlijke kwartieren te kunnen 

berekenen. 
 

 

363 Rutte & Vannieuwenhuyze, 2018, p. 198, alsmede een schriftelijke mededeling hierover van 

Vannieuwenhuyze d.d. 22 december 2020.  



126 

 

De bronnen zijn zeer specifiek voor wat betreft de kwartieren en de bebouwde straatzijden die 

ertoe behoorden. Dat maakt het mogelijk dat er een volledige vergelijking kan worden gemaakt 

met de kaart van Van Deventer. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 2.18.364 Weergegeven 

zijn alleen de kwartieren die binnen de stadsmuren lagen. Ook hier blijven de 

afwijkingspercentages per kwartier met 7 procent ruim binnen de 10 procent. Uitzondering is 

het zesde kwartier met 11 procent. Het gemiddelde voor de hele stad is 4 procent en per kwartier 

7 procent. Voor de Passus-telling geldt dat ook de toepassing op de grootste kaart uit het œuvre 

van Van Deventer uitwijst dat de methode een zeer bruikbare is.  

 

 

Afbeelding 2.13. De straatzijden-meting op de plattegrond van Jacob van Deventer in het eerste fiscale kwartier 

van Gent, met onder andere de Minnemeersbrug, de Vleeshuisbrug en de Sint-Jacobskerk. 
 

 

364 Dambruyne, 2001, p. 32-37, 369-376.  
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Dat gaat ten slotte ook op voor Leiden, waar Van Deventer vóór 1564 zijn onderzoek verrichte 

voor de stadsplattegrond.365 Van deze stad zijn drie zeer bruikbare alternatieve bronnen 

beschikbaar: (a) de volkstelling van 1574, (b) de volkstelling uit 1581 en (c) het Straten- en 

Grachtenboek van Leiden uit de periode 1583-1587.  

(a) De Leidse volkstelling van 1574 was een van de eerste in Nederland en werd 

uitgevoerd in augustus 1574, tijdens het beleg van de stad door de troepen van Alva. De 

gemeentelijke overheid wilde hiermee inzicht krijgen in de omvang van de bevolking teneinde 

het tekort aan voedsel gedurende het beleg van dat jaar te kunnen overzien.366 Het bereik was 

overzichtelijk omdat alleen werd geïnventariseerd binnen de stadsmuren en daarom bij de 

Passus-telling hetzelfde bereik kon worden aangehouden. De kanttekening daarbij is dat er geen 

gegevens zijn over het aantal mensen van buiten dat in de stad verbleef, Leiden was ontvlucht 

of was overleden ten gevolge van de oorlogssituatie van dat jaar. 

Het is evenwel goed mogelijk dat deze twee onbekende aantallen elkaar opheffen. Unger 

kwam in een artikel uit 1915, na een ‘nauwkeurige narekening’, tot een totaal van 12.660 

inwoners. Hierin was de gehele ortsanwesende bevolking begrepen: dus ook de naar de stad 

gevluchte plattelanders en een klein aantal soldaten. Het oorspronkelijke in de telling 

opgetekende aantal inwoners bedroeg 12.391.367 In 2018 is er een poging gedaan om vanuit 

digitale scans van de originele bronnen de aantallen te herleiden. De scans werden via de 

techniek optical character recognition (OCR) omgezet naar een tekstverwerkingsprogramma en 

uiteindelijk naar Excel en een database. Het eindresultaat van deze oefening was 12.453 

inwoners.368 Omdat de gebruikte technieken, en dan met name OCR, nog verre van betrouwbaar 

waren en nog steeds zijn, is in de samenvattende Tabel 2.19 met alle Leidse resultaten gekozen 

voor het direct uit de bronnen genoteerde en ‘nagerekende’ aantal van Unger van 12.660.369  

(b) De volkstelling uit 1581 in Leiden werd georganiseerd door de stadssecretaris Jan 

van Hout.370 Over de vraag waarom er een telling werd gehouden bestaat onduidelijkheid. In 

de bronnen wordt nergens een reden aangegeven. Een onderzoeksgroep van KNAW en NWO, 

DANS, die in 2018 de bronnen opnieuw transcribeerde en de aantallen huizen en inwoners 

digitaal in kaart kon brengen, concludeerde dat het waarom terug te voeren is naar de persoon 

 

365 Biblioteca Nacional de España. Res/200, nr 30; Rutte & Vannieuwenhuyze, 2018, p. 327. 
366 Van Nierop, 1919, p. 193. 
367 Unger, 1915, p. 86-92.  
368 DANS Dataset Volkstelling Leiden, 1574, Martin Hooymans, versie 1.0, augustus 2018. 
369 Zie onder andere de zeer uitgebreide literatuurstudie van Memon, 2020. 
370 Hooymans, 2018, p. 1.  
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van Jan van Hout – een ‘ambtenaar pur sang’ – en dat de telling onderdeel was van het streven 

naar een nieuwe stedelijke administratie.371 De onderzoekers uit 2018 formuleerden ook een 

bronnenkritiek die vooral gericht was op het tellen van de huisadressen. Er waren criteria 

geformuleerd welke adressen moesten worden uitgesloten van de telling, maar tegelijkertijd 

vond men ook aanwijzingen dat er niet meegetelde huizen waren waar toch gezinnen woonden. 

Als voorbeeld voerden de onderzoekers het adres van Jan van Hout zelf aan:  

 

Zo bestaat het huisadres van onze onvolprezen Jan van Hout uit man, vrouw en drie 

kinderen, aangevuld met vier studenten, zijn neef Cornelis Jansz Orlers (broer van 

de later zo beroemd geworden geschiedschrijver Jan Jansz Orlers), Jacob Paets 

Cornelisz zijn knecht en twee dienstmeiden, wat neerkomt op dertien personen in 

totaal, terwijl het kerngezin van Jan van Hout zelf uit slechts vijf personen bestaat.372  

 

De telling werd grondig aangepakt. Leiden was verdeeld in 17 administratieve eenheden, 

bonnen genaamd, die elk twee leden van de veertigraad toegewezen kregen, in totaal 33 omdat 

het bon Gansoord er maar één kreeg. Deze raad bestond uit de 40 rijkste burgers van de stad 

die onder andere voordrachten mochten doen voor de functies van burgemeester en 

schepenen.373 Deze laatste groep, inclusief de schout, maakte ook deel uit van de tellersgroep. 

De uiteindelijk in kaart gebrachte telling leverde 12.324 inwoners op die woonden op 2339 

adressen. De daarmee berekende reductiefactor bedraagt 5,23.374 

(c) Het Stratenboek en Grachtenboek van Leiden zijn samengesteld in de periode 1583-

1587 door de landmeters Simon van Merwen en Salomon van Dulmanhorst en bevatten 128 

losse plattegronden.375 Het bijzondere is dat op de plattegronden alle percelen in Leiden zijn 

aangegeven. Huizen en erven zijn niet getekend, belangrijke gebouwen en poorten wel. Alle 

percelen zijn voorzien van de namen van de eigenaren, de breedtematen zijn weergegeven in 

voeten en duimen, en soms ook de dieptematen. De opdracht voor het vervaardigen van de 

plattegronden was wederom gegeven door Jan van Hout, die ook verantwoordelijk was voor de 

 

371 Ibidem, p. 11. 
372 Ibidem, p. 10.  
373 Van der Vlist, 2001, p. 88. 
374 Hooijmans, 2018, p. 9.  
375 Erfgoed Leiden en omstreken (voorheen: GA Leiden), SA II inv.nr. 5153, Straetbouc. Kaarten van alle straten, 

met vermelding van de straat- en perceelbreedten en van de eigenaars van de percelen. 1588-1597; SA II 5113, 

Grachtenboek. Kaarten van de grachten en singels met opgaven van de minimaal vereiste breedten, de breedten 

van de aanliggende percelen en de eigenaars daarvan. 1583-1589. 
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volkstelling van 1581. Hij wilde een eind maken aan de pogingen van huiseigenaren om hun 

bijdrage aan het onderhoud van de walbeschoeiingen en de bruggen zo laag mogelijk te houden. 

Om dit te bereiken werd vaak verzuimd de oude beschoeiing eerst weg te halen voordat de 

nieuwe konden worden geplaatst. Op deze wijze werden de wallen steeds breder en de grachten 

steeds smaller, hetgeen niet goed was voor de doorstroming van het grachtwater.376  

Het Stratenboek bestaat uit 32 plattegronden en bevat de percelen die aan de straten 

grensden. Het Grachtenboek heeft er 96 en toont de percelen aan de grachten. In 1874 werden 

alle folio's met plattegronden en teksten verzameld in een voor die tijd zeer exclusieve uitgave 

van de Leidse uitgever Brill. Er werden 200 exemplaren gedrukt en de platen van de steendruk 

daarna vernietigd. Auteur en samensteller was Willem Pleyte (1836-1903), conservator van het 

Museum van Oudheden.377  

 

 

Afbeelding 2.14. Een van de kaarten uit het stratenboek van Leiden: ‘Caerte vande straet leggen in Marendorp 

beginnen vande Kerck, strecken tot die Marenbrugge’ (Erfgoed Leiden en omstreken, SA II inv.nr. 5153, 

Straetbouc, kaart 28). 

 

376 De Baar, 1985, p. 2. 
377 Pleyte, 1874. Zie ook: De Baar, p. 5-18. 
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Deze uitgave heeft daarna ruim een eeuw gediend als de belangrijkste bron voor onderzoek. De 

originelen werden zorgvuldig bewaard. Inmiddels zijn deze gedigitaliseerd en online 

beschikbaar.378Het afzonderlijk tellen van alle percelen op de 128 losse plattegronden is een 

gewaagde onderneming met een grote kans op overlappingen en dus dubbeltellingen. Dankzij 

het NWO-project Historisch Leiden in kaart, zijn de afzonderlijke plattegronden op een zodanige 

manier gerangschikt dat met het totaal een nieuwe plattegrond van Leiden kon worden gevormd 

en digitaal beschikbaar gesteld.379 Het aantal percelen zoals die in de jaren tachtig van de 

zestiende eeuw zijn ingetekend, bedroeg 2219. Vermenigvuldigd met de reductiefactor 5,5 

leverde dit een inwonertal op van 12.205.  

Wanneer de resultaten van de Passus-telling worden vergeleken met de drie alternatieve 

bronnen, ontstaat, met de respectievelijke afwijkingspercentages van 6 en 9 procent, hetzelfde 

beeld als bij de vergelijkingen in Kortrijk en Gent.  

 

Leiden 

Bebouwde 

straatzijden 

op de 

plattegrond 

van Jacob van 

Deventer huizen inwoners 

afwijkingen met Passus-

stelling 

pixel meter 

Passus-

telling 

Volks-

telling 

1581 

straten-

boek 

1583-87 

Passus-

telling 

ca. 

1560 

volks-

telling 

1574 

Volks-

telling 

1581 

straten-

boek 

1583-87 

volks-

telling 

1574 

Volks-

telling 

1581 

straten-

boek 

1583-87 

13.927 22.422 2450 2224 2219 13.480 12.660 12.234 12.205 6% 9% 9% 

 

Tabel 2.19. Vergelijking tussen de plattegrond van Leiden van Jacob van Deventer uit ca. 1560 (pixels en me-

ters), de volkstellingen uit 1574 en 1581 en het Straten- en Grachtenboek van Leiden uit 1583-1587. 

 

Door de aanwezigheid van twee van de drie alternatieve bronnen in Leiden die een telling 

bevatten van respectievelijk het aantal inwoners (in 1581 en 1583-1587) en het aantal huizen, 

en bovendien in de tijd gezien dicht bij elkaar liggen, kan voor het eerst in deze studie een 

werkelijk bestaande reductiefactor worden berekend: 5,71 en 5,51. Dit resultaat is meer dan een 

‘bijvangst’ van de bovenstaande vergelijkingen: het toont aan dat de in deze studie gehanteerde 

reductie factor 5-6, met een gemiddelde van 5,5, een zeer reële is. Ook de vergelijking in Tabel 

2.20 tussen de coëfficiënt van 0,1593 voor het omrekenen van de lengtes van de bebouwde 

 

378 Zie www.erfgoedleiden.nl. 
379 https://www.leidseregioinkaart.nl/kaarten/1583/. 
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straatzijden in pixels naar de aantallen huizen met de eerder in dit hoofdstuk vastgestelde 

Passus-coëfficiënt van 0,1756, valt binnen de foutenmarge van 10 procent.  

 

Leiden 

reductiefactoren Passus- coëfficiënt 

gekozen 

standaard 

volkstelling 

1574 

volkstelling 

1581 

gekozen 

standaard 

stratenboek 

1583-87 

5,5 5,71 5,51 0,1756 0,1593 

  

afwijking: 

4% 

afwijking:: 

0,2%   

afwijking: 

9% 
 

 

Tabel 2.20. De reductiefactor én de Passus-coëfficiënt in Leiden 1574-1587, berekend met de gegevens uit de twee 

alternatieve bronnen van die stad: de volkstelling uit 1574 en het Straten- en Grachtenboek van Leiden uit 1583-

1587. 

 

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat de drie alternatieve tellingen van Kortrijk, Gent en 

Leiden in de tijd gezien weliswaar tussen de 10 en 25 jaar verschillen van de Passus-telling van 

omstreeks 1550, maar dat er in die periode slechts beperkt sprake was van een substantiële groei 

van de stad zodat de tellingen, inclusief de foutenmarges, met elkaar kunnen worden 

vergeleken. Het is aannemelijk dat de instroom van immigranten grotendeels weer teniet werd 

gedaan door de gevolgen van de bezetting van 1574: oorlogsdoden en slachtoffers van honger 

en ziekte. De tabellen 5.21a en 5.21b laten zien dat de instroom tussen 1575 en 1580 nog relatief 

laag was en pas na 1585 goed op gang kwam, samen met de totale bevolkingstoename. Op de 

volkstelling van 1622 wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan.  

 

periode immigranten  huizen inwoners 

1575-1579 193  Passus-telling 1560 12.250/14.700 

1580-1584 328  volkstelling 1574 12.660 

1585-1589 400  volkstelling 1581 12.234 

1590-1594 580  stratenboek 1584-87 12.205 

1595-1599 353  volkstelling 1622 44.745 

1600-1604 314    
1605-1609 424    
1610-1614 485    
1615-1619 577    

 
Tabel 2.21a en 2.21b. Respectievelijk de aantallen immigranten in Leiden en de aantallen inwoners op basis van 

tellingen in 1560, 1574, 1581, 1584-1587 en 1622. De gegevens van de immigranten zijn afkomstig van 

Posthumus, 1912, p. 70. 
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(ad 10) Validatie  

Voor het valideren van de Passus-telling pleiten vijf argumenten.  

(a) In Tabel 2.22 staan in de eerste kolom de gemiddelde resultaten van de vijf tellingen 

per stad: Lourens & Lucassen, Ramear, Vitelli (weerbare mannen), Vitelli (huizen) en de 

Passus-telling. In de andere vijf kolommen zijn deze geïndexeerd en zijn de afwijkingen 

weergegeven per telling en per stad. Het blijkt dat de Passus-telling de geringste afwijking op 

het gemiddelde heeft: 17 procent, gevolgd door de telling van de huizen van Vitelli met 19 

procent. Voor de berekeningen van Ramaer, Lourens & Lucassen en de weerbare mannen van 

Vitelli is dat respectievelijk 25, 28 en 35 procent. Kanttekening hierbij is dat het middelen van 

verschillende tellingen niet per definitie de werkelijkheid zal weergeven. Hoewel alle tellingen 

zijn gebaseerd op gevalideerde bronnen, divergeren ze wanneer er moet worden 

geïnterpreteerd, aangevuld of geschat. Ook de hier toegepaste middeling is daarom een 

aanname.  

 

  afwijkingen van de gemiddelden   

gemiddelden van de 5 

tellingen per stad 

Lourens & 

Lucassen Ramaer 

Vitelli 

(weerbare 

mannen) 

Vitelli, 

Groenveld 

(huizen) 

Passus-

telling 

Arnemuiden 1262 60% 52% 83%   15% 

Brouwershaven 2191 50% 50% 67%   16% 

Goes 2515 38% 3%   30% 17% 

Middelburg 6517 7% 16% 17% 31% 13% 

Tholen 1750 20% 20%     20% 

Veere 2902 21% 28% 20% 14% 14% 

Vlissingen 4069 2% 2% 5% 2% 4% 

Zierikzee 5989 25% 25% 17% 17% 34% 

Gemiddelde afwijking  28% 25% 35% 19% 17% 

 

Tabel 2.22. Afwijkingspercentages van de gemiddelde resultaten van de vijf tellingen per stad. 
 

(b) Ook de statuur van de Vlissingse casus zoals die in het voorgaande aan de orde is geweest, 

geldt als onderbouwing van de validiteit van de Passus-telling. De resultaten van de vier 

verschillende tellingen liggen hier zeer dicht bij elkaar, hetgeen erop wijst dat alle 

‘registratoren’ – Van Deventer, Vitelli (twee tellingen) en Adams – onafhankelijk van elkaar, 

de stad minutieus en met veel zorg in kaart hebben gebracht, zowel cartografisch als 

administratief. Voor Van Deventer was Vlissingen een van de eerst bezochte steden van zijn 

missie, voor Vitelli de eerste en voor Adams de enige in de Lage Landen. Hun directe 

opdrachtgevers handelden allen in de lijn van het beleid van de soevereine macht en zagen 

Vlissingen als een van de meest strategische en aan diep water gelegen havensteden in de 
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verdediging van de verschillende regio’s waarvan de Nederlandse gebieden onderdeel 

uitmaakten: Karel V en Filips II voor de Habsburgse Nederlanden en, in de periode dat 

Vlissingen aan Engeland in pand was gegeven, Elizabeth I voor Engeland.380 Aangenomen mag 

worden dat de onderzoekers en kaartenmakers juist in deze stad veel werk maakten van hun 

opdracht. De sterke overeenkomsten voor wat betreft de kwaliteit van hun werk vormen 

hiervoor het bewijs.381 

(c) In het verlengde hiervan mogen ook de geringe verschillen met de plattegronden in 

Beschrijvinghe van alle de Nederlanden van Arnemuiden en Veere worden gezien als een 

onderbouwing van de validiteit van de Passus-telling. De belastinggegevens van Veere uit 1543, 

die overeenkomen met de data in Guicciardini’s Beschrijvinghe van alle de Nederlanden en de 

Passus-telling, onderschrijven dit.  

(d) De drie controles in Kortrijk, Gent en Leiden, waarbij met behulp van de Vlissingse 

coëfficiënt 0,1756, het aantal huizen omstreeks 1560 werd geteld en die afwijkingen opleverden 

van respectievelijk 3 procent (Kortrijk), 4 procent (Gent), 6 procent (Leiden, volkstelling 1574), 

9 procent (Leiden, volkstelling 1581) en 9 procent (Leiden Straten- en Grachtenboek 1583-

1587) in vergelijking met alternatieve bronnen, tonen aan dat de Passus-telling ook gebruikt 

kan worden voor steden buiten Zeeland. De gemiddelde afwijking van deze vijf percentages is 

6 procent. Bij dit argument dient evenwel een kanttekening te worden geplaatst. Eerder in dit 

onderzoek werd gesteld dat fiscale bronnen een belangrijk nadeel hebben ten opzichte van het 

gebruik van stadsplattegronden voor het meten van straten en het tellen van huizen: de 

mogelijkheid die de huizenbezitter of -bewoner had om minder bezit op te geven dan er in 

werkelijkheid was. Er zouden dus logischerwijs altijd minder huizen zijn geteld. Dat gegeven 

ligt dan wel weer in lijn met de verschillen die zijn opgetreden tussen de Passus-telling en die 

van de fiscale tellingen: de eerste levert zonder uitzondering meer huizen op dan de tweede: 

Gent: 7 procent, Kortrijk 3 procent en Leiden 8 procent. Dit beeld komt onveranderd terug in 

hoofdstuk 3, waar de huizenaantallen op de stadsplattegronden van Joan Blaeu worden 

vergeleken met die van de fiscale tellingen in de controlesteden. 

 

380 Van Druenen, 2015, p. 200-205 (Karel V), p. 247-254 (Filips II), p. 346-349 (Engels pandschap). 
381 Zie tabel 2.22 (afwijkingspercentages van de gemiddelde resultaten van de vijf tellingen per stad) en 3.6 (de 

gemiddelde afwijkingen van de ratio’s tussen Google Earth en de plattegronden van Van Deventer en Blaeu), op 

welke de nauwkeurigheid van de plattegronden van Vlissingen substantieel beter was dan de andere Zeeuwse 

steden.  
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(e) Het onderzoek in Leiden toont ook aan dat zowel de eerder in dit hoofdstuk gekozen 

reductiefactor van 5-6 als de Passus-coëfficiënt van 0,1756 overeenkomen met de 

werkelijkheid.  

 

Deze vijf argumenten geven voldoende grond aan de aanname dat de Passus-telling op de 

stadsplattegronden van Jacob van Deventer, een valide instrument is om de stedelijke 

inwonertallen van 1548, zoals gepresenteerd in Tabel 2.14 en 5.15, te berekenen en als 

beginpunt te nemen voor het onderzoek naar deze aantallen in de Noordelijke Nederlanden 

tussen 1548 en 1796.  
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Afbeelding 2.15. Arnemuiden. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países Bajos. Parte II, 

parte III. Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/200, nr 4. 
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Afbeelding 2.16. Brouwershaven. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países Bajos. Parte 

II, parte III. Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/200, nr 6. 
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Afbeelding 2.17. Goes. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países Bajos. Parte II, parte III. 

Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/200, nr 7. 
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Afbeelding 2.18. Middelburg. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países Bajos. Parte II, 

parte III. Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/200, nr 4.  

  



139 

 

 
 

Afbeelding 2.19. Tholen. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países Bajos. Parte II, parte 

III. Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/200, nr 9. 
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Afbeelding 2.20. Westkapelle en Veere. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países Bajos. 

Parte II, parte III. Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/200, nr 3. 
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Afbeelding 2.21. Vlissingen. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países Bajos. Parte II, 

parte III. Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/200, nr 1. 
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Afbeelding 2.22. Vlissingen. British Library, Plan of the town of Flushing, drawn by Robert Adams, 1588, 

shelfmark: Cotton MS Augustus I ii 105. 
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Afbeelding 2.23. Zierikzee. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países Bajos. Parte II, 

parte III. Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/200, nr 5. 
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Afbeelding 2.24. Kortrijk. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países Bajos. Parte II, parte 

III. Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/207, nr 42. 
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Afbeelding 2.25. Gent. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países Bajos. Parte II, parte III. 

Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/207, nr 40. 
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Afbeelding 2.26. Leiden. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países Bajos. Parte II, parte 

III. Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/200, nr 30. 
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3. METHODE: STEDELIJKE INWONERTALLEN, 1649 

 

3.1 Huizentellingen op de stadsplattegronden van Joan Blaeu, 1649 

In hoofdstuk 1 is een passage gewijd aan het desurbanisatie-debat in Zeeland, zoals dat in 2006 

in Middelburg werd gevoerd. Wat vooral opviel waren de grote verschillen van inzicht voor 

wat betreft de inwonertallen van Middelburg omstreeks 1650. De berekeningen liepen uiteen 

van 17.500 tot 30.000. Dit debat was een van de motivaties voor het uitvoeren van deze studie. 

Het was immers opmerkelijk dat de deelnemers geen gebruik hadden gemaakt, al was het maar 

ter controle, van alternatieve bronnen voor het tellen van het aantal huizen, bijvoorbeeld de 

stedenboeken uit de zeventiende eeuw van Blaeu, Janssonius en De Wit, waar de opstallen 

zichtbaar zijn ingetekend.382 Om te laten zien dat een dergelijke exercitie invloed kan hebben 

op de inzichten en de discussie zal in deze paragraaf, vooruitlopend op de systematische 

verkenning van de plattegronden van Blaeu, een steekproef worden genomen op diens kaart 

van Middelburg uit 1649. Het is hierbij van belang om te achterhalen of de berekeningen van 

de auteurs in het desurbanisatie-debat overeenkomen met het aantal huizen dat Blaeu tekende. 

Belangrijke kanttekening bij deze eerste verkenning is dat de nauwkeurigheid van het 

laatste zeker ter discussie gesteld moet worden, zowel op basis van de bestaande literatuur als 

op basis van dit onderzoek zoals dat in het vervolg van dit hoofdstuk aan de orde komt. Blaeu-

kenner Bert van ’t Hoff memoreerde in 1966 dat de waarde en juistheid van de plattegronden 

zeer verschillend zijn. Van de Hollandse steden zouden Haarlem, Alkmaar, Schoonhoven, 

Enkhuizen en Medemblik tot de beste behoren, terwijl Dordrecht veel foutjes en 

onnauwkeurigheden bevat. Tevens werden er verschillende schalen en oriëntaties gebruikt.383  

Een soortgelijk oordeel volgde ook uit een historisch geografisch onderzoek van de kaart 

van Blaeu van de stad Heusden door kunsthistorica Patricia Alkhoven in 1993.384 Zij gebruikte 

de personal computer – een van de eerste in die tijd met een werkbare snelheid – en 

tekenprogramma’s om de plattegronden te analyseren.385 Als vergelijkingsmateriaal diende het 

 

382 Blaeu, 1652; Janssonius, 1657; De Wit, 1698.  
383 Van ’t Hoff, 1966, p. 31.  
384 Alkhoven, 1993. Het deel over Blaeu was al in 1992 gepubliceerd in Caert-Thresoor (Alkhoven, 1992, p. 87-

93) en is in deze alinea voornamelijk gebruikt.  
385 Alkhoven, 1992, p. 93: ‘Uitgangspunt bij dit onderzoek was om op PC-niveau en met behulp van commerciële 

software – niet speciaal kunsthistorisch – het onderzoek uit te voeren. De meeste testen kunnen met eenvoudige 

hard- en software worden uitgevoerd. In dit project gebruikte Hardware: 33 Mhz. 386/387, 10 Mb., 1024x768 in 
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kadastrale minuutplan van Heusden uit 1832. Tevens inventariseerde zij de huizen uit 1649 die 

in 1993 nog steeds bestonden. Haar conclusie was dat de plattegronden onderling weinig 

consistentie hadden. Dat kwam omdat Blaeu verschillende bronnen gebruikte: in eerste 

instantie probeerde hij bij de verschillende stadsbesturen zoveel mogelijk gegevens los te 

krijgen en als dat niet lukte vroeg hij hen om te helpen bij het actualiseren van oudere 

plattegronden, zoals die in het Theatrum sive Hollandiae Comitatues et Urbium nova descriptio 

van Marcus Zuerius Boxhorn die op zijn beurt weer gebruikmaakte van vroegere plattegronden 

van de Amsterdamse landmeter Floris Balthasarz. van Berckerode.386 Tevens stelde Alkhoven 

vast dat de huizenblokken van Blaeu over het algemeen kleiner waren getekend dan ze in 

werkelijkheid waren. Daar stond tegenover dat het totale oppervlak van de stad binnen de 

vestingwerken wel overeenkwam met de situatie in 1832 en dus ‘opvallend nauwkeurig was 

getekend’.387 Dat laatste gold ook voor de aantallen huizen, de proporties en het aantal 

verdiepingen van de panden. Voor de geveldetaillering daarentegen gebruikte Blaeu vaste 

standaarden. Een inventarisatie van deze gevelwanden door Van Alkhoven leverde ongeveer 

vijftien basisgeveltypes op met verschillende afmetingen.388  

In een recentere publicatie uit 2014 wees Vannieuwenhuyze erop dat het werk van de 

voorlopers van Joan Blaeu voor wat betreft het ‘vroegmoderne vogelperspectief’, Braun en 

Hogenberg, in de literatuur doorgaans als ‘onnauwkeurig’ is bestempeld. In diens studie over 

de plattegrond van Brussel toonde Vannieuwenhuyze wel aan dat de betreffende kaart in 

chronometrisch én in topografisch opzicht voor zowel de geïsoleerde kenmerken als de 

patronen, als nauwkeurig kan worden beschouwd. Voor een aantal topografische elementen, 

zoals een steeg die doodliep op een bosschage, kon Vannieuwenhuyze ter controle beschikken 

over alternatief bronnenmateriaal.389  

Een interessante invalshoek voor het beoordelen van het werk van Blaeu leverde in 2011 

Eddy Verbaan in zijn proefschrift De woonplaats van de faam over de grondslagen van de 

stadsbeschrijvingen – chorografieën – in de Republiek in de zeventiende eeuw.390 Hij 

onderscheidde drie stromingen: (a) de Juniaanse chorografie die vooral uitgaat van kennis en 

onderzoek, (b) de Guicciardiniaanse chorografie waarin tekst en beeld elkaar verdringen om de 

 

256 kleuren. Software: Axis, RenderStar2, Autodesk Animator. De resolutie van de foto’s is 4096x2732 (in 

kleur) en deze werden vervaardigd met behulp van een diarecorder.’ 
386 Boxhorn, 1632. Zie ook hiervoor: Koeman, 2007, p. 1335. 
387 Alkhoven, 1992, p. 93. 
388 Ibidem, p. 90. 
389 Vannieuwenhuyze, 2014, p. 9-31. 
390 Verbaan, 2011, p. 282. 
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meeste aandacht en (c) de Orteliaanse chorografie die het beeld centraal stelt. Zijn onderzoek 

naar het werk van Blaeu en de ontstaansgeschiedenis ervan leidde tot de uitspraak dat de 

cartograaf in zijn Toonneel der Steden opvallend veel belang hechtte aan de kwaliteit van de 

beschrijvingen. Zodanig zelfs dat ‘het primaat van tekst of beeld maar moeilijk te bepalen.’ 

was. Het is natuurlijk zeer goed mogelijk dat in een stedenatlas waarin tekst en beeld een gelijke 

kwaliteit hebben, het beeld voldoet aan de allerhoogste eisen die je eraan kunt stellen. Echter, 

ook de kans dat er af en toe keuzes werden gemaakt die de kwaliteit niet ten goede kwamen, is 

nadrukkelijk aanwezig. Het feit dat Blaeu veelvuldig gebruikmaakte van bestaande kaarten 

ondersteunt deze invalshoek.  

 

Eerste verkenning 

Bovenstaande inzichten tonen aan dat bij het trekken van conclusies op basis van 

huizentellingen op de kaarten van Joan Blaeu de nodige voorzichtigheid is geboden. 

Vooralsnog zal daarom rekening worden gehouden met een foutenmarge van 10 procent meer 

of minder huizen. Dat is bijna het dubbele van de gemiddelde afwijking van 6 procent zoals die 

zich bij de controlesteden van hoofdstuk 2, Kortrijk, Gent en Leiden, manifesteerde bij de 

toepassing van de Passus-coëfficiënt, waarmee het aantal huizen per straatdeel kon worden 

berekend. In paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk zal deze marge worden getoetst aan de 

huizentellingen in een selectie van steden buiten Zeeland waarvan, naast de plattegrond, ook 

alternatieve gegevens beschikbaar zijn.  

Op de stadsplattegrond van Middelburg van Blaeu uit 1649 kunnen 2350 huizen worden 

onderscheiden binnen de stadsmuren.391 Dat zijn er ruim 1000 meer dan in 1548 volgens de 

Passus-telling en 700 minder dan de ruim 3046 die een eeuw later in het huisschattingsregister 

van 1752 werden vermeld.392 Dit aantal betrof overigens alleen de stad en niet de huizen in de 

directe omgeving en in de stadsambachten Seisambacht, Noordmonster, Mortiere en Hayman. 

De vraag die zich hierbij opdringt is die naar de tegenstrijdigheid in de uitspraken van de 

onderzoekers die menen dat Middelburg halverwege de zeventiende eeuw veel meer inwoners 

telde dan in de tweede helft van de achttiende eeuw: dat zou kunnen wijzen op een daling van 

het aantal huizen, maar zeker niet op een stijging. Daarnaast moet er ook rekening worden 

gehouden met de onwil bij de belastingplichtigen om het achterste van hun tong te laten zien 

 

391 Deze telling is exclusief de minstens 200 huizen in de directe omgeving, niet behorend tot de ambachten.  
392 Brusse, 2006, p. 64, 65. Zeeuws Archief, 33.3 Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland 1955-1999, 

zestiende-twintigste eeuw. Inv.nr.: 1955.10. 
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bij het opgeven van hun bezittingen aan de belastingontvangers, een tendens die er de oorzaak 

van kan zijn dat het cijfer uit 1752 nog te laag is.393 Vooruitlopend op de resultaten van de 

volkstelling van 1795-1796, waaraan hoofdstuk 4 is gewijd en die voor Middelburg een 

inwoneraantal van 17.687 opleverde, kan nu al worden vastgesteld dat in dat jaar het aantal 

huizen ongeveer 3200 moet zijn geweest.  

Wanneer voor 1649 de reductiefactor van 5-6 inwoners per huis wordt toegepast, waren 

er in dat jaar tussen de 11.750 en 14.100 inwoners. In de Tabel 3.1 zijn de mogelijke afwijkingen 

opgenomen: naast de factoren 5, 5,5 en 6 zijn ook berekeningen uitgevoerd met foutenmarges 

van 10 procent negatief en 10 procent positief.  

 

huizen 

in 1649 

inwo-

ners 

per 

huis 

inwo-

ners in 

1649 

fouten-

per-

centage 

-10% 

fouten-

per-

centage 

+10% 

inwoners, 

volks-

telling 

1796 

groei 

inwoners, 

1649-1796 

(waar-

schijnlijk) 

groei 

inwoners, 

1649-1796 

(maximaal) 

groei 

inwoners, 

1649-1796 

(minimaal) 

  5,00 11.750 10.580 12.930     7110   

2350 5,50 12.925 11.630 14.220 17.687 4760     

  6,00 14.100 12.690 15.510       2180 

 

Tabel 3.1 Aantallen huizen en inwoners in Middelburg in 1649 volgens de huizentelling op de stadskaart van 

Middelburg van Blaeu. Toegevoegd: de maximale foutenpercentages en de groeiberekeningen tussen 1649 en 

1796. 

 

In het meest ruime scenario met gemiddeld 6 inwoners per huis en een foutenmarge bij de 

huizentelling van plus 10 procent, is dat 15.510; en in het meest krappe scenario met gemiddeld 

5 inwoners per huis en een foutenmarge bij de huizentelling van min 10 procent, is dat 10.580. 

Het werkelijke aantal inwoners zal dus daartussenin hebben gelegen, waarbij een aantal van 

rond de 13.000 het meest waarschijnlijk is. Deze aantallen, ook de hoogste, wijken daarmee 

sterk af van de berekeningen van Fokker, Priester, Sijnke en Brusse. Tussen de huizentelling 

van 1649 en de volkstelling in 1795-1796 kende Middelburg een bevolkingstoename van 

maximaal 7110 en minimaal 2180, waarbij een groei van rond de 5000 het meest waarschijnlijk 

is. 

Deze conclusie gaat verder dan die van het desurbanisatie-debat: geen consolidatie – 

laat staan afname – maar echte substantiële groei. Hierbij past wel een kanttekening. Bij het 

 

393 Van der Woude (1972, p. 76) wijst hier ook al op. Zie ook: Schuurman, 1991, p. 54, 56; Zeeuws Archief, 511 

Rekenkamer van Zeeland, ‘Rekenkamer D’, Inventaris, 6. Haardstede-, dienstbode- en karos-, wagen- en 

paardengeld, 1680-1805, Inleiding, Geschiedenis van de belastingen, Haardstedegeld.  
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vergelijken van de stadsplattegronden van Middelburg uit 1649, 1752 en 1844 valt op dat er 

geen stadsuitbreidingen zijn geweest.394 Dat is verklaarbaar voor de negentiende eeuw, maar, 

in het licht van bovenstaande, niet vanzelfsprekend voor de achttiende eeuw. De hier getelde 

groei van de bevolking in de achttiende eeuw moet dus volledig hebben plaatsgevonden binnen 

de stadsmuren en binnen het bestaande stadsplan waar gedurende de onderzoeksperiode ook 

nog eens substantiële aantallen huizen zijn verdwenen en grotendeels niet zijn vervangen. Dat 

kan hebben geleid tot (1) splitsingen of verhogingen van huizen en daarmee een toename van 

het aantal haarden, gecombineerd met (2) het volbouwen van andere lege ruimten in de stad, 

(3) een groter aantal personen dat in een huis woonde en (4) een toename van het aantal paupers 

zonder vast adres.395 In hoofdstuk 5, waarin de onderzoeksresultaten uit de drie voorgaande 

hoofdstukken worden geëvalueerd aan de hand van het migratie- en desurbanisatie-debat, wordt 

hier nader op ingegaan. 

 

Tweede verkenning 

De bovenstaande eerste verkenning van de kaart van Middelburg van Joan Blaeu uit 1649, toont 

aan dat het de moeite waard is om ook de Zeeuwse stadsplattegronden aan een nader onderzoek 

naar de bruikbaarheid voor huizen- en inwonertellingen te onderwerpen en ze ook 

daadwerkelijk als bron voor de tellingen van 1649 te gaan inzetten. Dit lijkt op het eerste gezicht 

eenvoudiger dan dezelfde exercitie op de plattegronden van Jacob van Deventer uit 1548 omdat 

daarop het tellen van afzonderlijke huizen nauwelijks mogelijk is. De generatie cartografen uit 

de zeventiende eeuw waartoe Blaeu behoorde, had over het algemeen een commercieel doel: 

het verkopen van zoveel mogelijk atlassen. Er moest rekening worden gehouden met een zekere 

snelheid van documentatie, grafische productie en drukwerk. Binnen die beperkte tijd werd 

relatief veel aandacht besteed aan de voor de potentiële kopers zo belangrijke grafische 

kwaliteit van het werk en het minutieus intekenen van de huizen, openbare gebouwen en kerken 

in de betreffende stad. Deze werden weergegeven in de zogenaamde scheve parallelprojectie, 

de straten werden vaak verbreed in de zichtrichting zodat de gevels beter waren te zien. De 

belangrijke gebouwen zoals kerken, torens, stadhuizen en kastelen werden buitenproportioneel 

 

394 Gebruik is gemaakt van het Geoloket van de provincie Zeeland, waarin opgenomen de kaarten van Roemer 

Visscher uit 1655 (Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata. Zelandiae comitatus novissima tabula. Kaart van Zeeland 

circa 1655 van N.J. Visscher en Z. Roman), Willem Hattinga (& zonen) uit 1740 (Zeeuws Archief, 293, Atlassen 

Hattinga) en een Topografische Militaire Kaart uit 1844 (Zeeuws Archief, 247 Kadaster Zeeland, Kadastrale 

Plans, 1812-1991). Url: https://zldgwb.zeeland.nl/geoloket/ (geraadpleegd op 17 april 2017). 
395 De Winter, 2016, p. 176-191. Gecorrigeerd: ‘haarden’ (oorspronkelijk: ‘haardstede’; zie de uitspraak hierover 

in hoofdstuk 2, stap 1.2 van procedure ‘assus-telling’). 
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uitvergroot. Voor een verkenning op de plattegronden van een representatieve stad uit 1548 en 

1649 valt de keus al snel weer op Vlissingen vanwege de precisie waarmee de zestiende-eeuwse 

plattegronden van Van Deventer en Adams waren getekend. De moeilijkheid bij het meten van 

straten en vogelvluchtafstanden op het materiaal van Blaeu is dat er op veel plattegronden, 

waaronder die van de Zeeuwse steden, geen schaal is aangegeven. Vandaar dat er hier een 

andere methode wordt toegepast, waarbij op Google Earth de ratio’s tussen de verschillende 

afstanden worden berekend en vergeleken met die van Van Deventer en Blaeu.  

 

 

Afbeelding 3.1. De vogelvluchtmeting tussen drie ijkpunten op de kaart van Blaeu van Vlissingen. 

 

Met andere woorden: wanneer in het beste geval deze ratio’s gelijk zijn, dan is er sprake van 

een zeer grote nauwkeurigheid, en wanneer ze grote verschillen vertonen, van weinig. In Tabel 

3.2 zijn deze ratio’s opgenomen, inclusief de onderlinge vergelijkingen.  

 

1548 Keizersbolwerk Bomvrije St Jacobskerk 

Keizersbolwerk 1,00 42% 30% 

Bomvrije 42% 1,01 29% 

St Jacobskerk 30% 29% 1,00 

    
1649 Keizersbolwerk Bomvrije St Jacobskerk 

Keizersbolwerk 1,02 42% 30% 

Bomvrije 41% 0,98 29% 

St Jacobskerk 30% 29% 1,00 

 
Tabel 3.2. Vergelijking van de relatieve onderlinge afstanden tussen drie ijkpunten op de stadsplattegronden van 

Vlissingen van Van Deventer uit 1548 en van Blaeu uit 1649. De onderliggende data in meters voor 1548, 1649 

en 2022 zijn: Keizersbolwerk–Sint-Jacobskerk 374, Bomvrije–Sint-Jacobskerk 359 en Keizersbolwerk–Bomvrije 

520. Legenda: Van Deventer en Blaeu (1548 en 1649: grijze cellen), Google Earth (2022: witte cellen), ratio van 

Deventer en Blaeu / Google Earth (zwarte cellen), 
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Hieruit blijkt dat zowel de plattegrond van Van Deventer als die van Blaeu, voor wat betreft 

deze steekproef ook bij de vogel-vluchtmeting nauwelijks verschillen van de werkelijke situatie 

in 2022: de afwijkingen zijn ten hoogste 2 procent. Wel is Van Deventer nóg wat nauwkeuriger 

met maximaal 1 procent afwijking. Opgemerkt dient te worden dat het uitvoeren van dit soort 

steekproeven beperkt mogelijk is vanwege het in de meeste steden kleine aantal ijkpunten 

(opstallen die herkenbaar zijn op de twee oude kaarten én nu nog steeds bestaan).  

 

 

Afbeelding 3.2. De vogelvluchtmeting tussen drie ijkpunten op de kaart van Blaeu van Middelburg. 

 

Omdat in hoofdstuk 2 met een kwantitatieve en een kwalitatieve onderbouwing is aangetoond 

dat de casus Vlissingen in alle vergelijkingen zeer hoge nauwkeurigheidsscores haalt, is in 

Tabel 3.3 een analoge berekening gemaakt van de Middelburgse situatie.  

 

1548 Lange Jan stadhuis Binnenhaven 

Lange Jan 0,97 25% 41% 

stadhuis 25% 0,99 34% 

Binnenhaven 41% 33% 1,04 

    

1649 Lange Jan Stadhuis Binnenhaven 

Lange Jan 1,15 25% 41% 

Stadhuis 21% 1,00 34% 

Binnenhaven 41% 38% 0,91 

 

Tabel 3.3. Vergelijking van de relatieve onderlinge afstanden tussen drie ijkpunten op de stadsplattegronden van 

Middelburg van Van Deventer (1548), Blaeu (1649) en Google Earth (2022). De onderliggende data in meters 

voor 1548, 1649 en 2022 zijn: Lange Jan–Stadhuis 271, Lange Jan–Binnenhaven 453 en Stadhuis–Binnenhaven 

378. Legenda: Van Deventer en Blaeu (1548 en 1649: grijze cellen), Google Earth (2022: witte cellen), ratio van 

Deventer en Blaeu / Google Earth (zwarte cellen). 
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De nauwkeurigheid van de plattegrond van Middelburg van Van Deventer is met 3, 1 en 4 pro-

cent hoog te noemen, maar is wel minder dan die van Vlissingen, hetgeen aansluit bij de eer-

dere aanname in deze studie dat het zo precies mogelijk tekenen van de Scheldestad een zeer 

zwaarwegend politiek en militair belang had. De kaart van Blaeu van Middelburg loopt, met 

afwijkingen van 15, 0 en 9 procent wat verder uit de pas, al is het opmerkelijk dat de afstand 

tussen de Lange Jan en de Binnenhaven in 1649 hetzelfde is als die van 2022. 

 

Nauwkeurigheid versus commercie 

In het zevendelige standaardwerk The History of Cartography uit 2007 is een omvangrijke 

bijdrage opgenomen over de commerciële cartografie en atlasproductie in de Lage Landen in 

de zestiende en zeventiende eeuw.396 De auteurs, de historisch cartografen Cornelis Koeman, 

Günter Schilder en Peter van der Krogt en de conservator kaarten en atlassen van de Universiteit 

Utrecht Marco van Egmond, schetsten daarin de opkomst en de achteruitgang van de cartografie 

in de zestiende en zeventiende eeuw in de Lage Landen en onderzochten hoe de steeds 

commerciëler wordende doelstellingen zich verhielden tot de kwaliteit van de producties.397 De 

opzet van de kaartenmakers van het eerste uur was vooral gericht op het zo minutieus mogelijk 

weergeven van de werkelijkheid. Een goed voorbeeld was Jacob van Deventer, waarvan de 

aanzienlijke mate van nauwkeurigheid in hoofdstuk 2 is aangetoond: de plattegronden waren 

geen toonbeeld van grafische schoonheid, maar waren wel functioneel en precies. Een aantal 

van de opvolgers van Van Deventer hadden een andere drijfveer: het verkopen van zoveel 

mogelijk atlassen, wandkaarten en globes. De auteurs oordeelden dan ook dat de 

wetenschappelijke waarde van deze projecten ondergeschikt werd aan de commerciële 

doelstelling.398 Dat gold volgens hen ook voor Joan Blaeu, wiens internationale geroemde werk 

de Atlas Maior weliswaar een prachtige uitgave was, maar inhoudelijk verder weinig om het 

lijf had.399 De auteurs hadden meer waardering voor de vader van Joan, Willem Blaeu, bij wiens 

globes de wetenschappelijke waarde prevaleerde boven de commerciële belangen.400 In het 

artikel werd geen melding gemaakt van onderzoek waarin de nauwkeurigheid van de 

 

396 Het korte historische overzicht in deze paragraaf is ontleend aan de volgende publicaties: (1) Alkhoven, 1992; 

(2) Van Delft, 2012; (3) Van Egmond, 2012; (4) Van ’t Hoff, 1966; (5) Koeman, 1970; (6) Koeman, 2007, p. 

1314-1383; (7) Van der Krogt, 2010, p. 297-314. 
397 Woodward (red.), 1987-2018. 
398 Koeman, 2007, p. 1363, 1375.  
399 Ibidem. 
400 Ibidem, p. 1363. 
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plattegronden van Blaeu werd onderzocht in vergelijking met bijvoorbeeld andere 

plattegronden, digitale cartografische technieken, of alternatief bronnenmateriaal.  

De eersten in deze nieuwe traditie waren de geleerde kannunik Georg Braun en de 

graveur Frans Hogenberg. Zij behoorden in de zestiende eeuw tot de vroegste commerciële 

kaartenmakers in de Lage Landen en stonden model voor de producten van de latere 

zeventiende-eeuwse uitgevers van atlassen, wandkaarten en globes.401 Hun voorbeelden waren 

de cartografen in Leuven die naam hadden gemaakt met wetenschappelijk kaarten, onder wie 

Gerardus Mercator en de hier al besproken Gemma Frisius en Jacob van Deventer. Het is de 

algemene overtuiging dat de bloei en de kwaliteit van de Nederlandse cartografie in de 

zeventiende eeuw nooit tot stand was gekomen zonder de Leuvense invloeden.402 Zo zou 

Hogenberg een deel van zijn plattegronden hebben gebaseerd op die van Van Deventer.403 De 

twee verbleven tussen 1572 en 1575 in Keulen en zij moeten zeker contact hebben gehad. 

Volgens Bert van ’t Hoff was het niet uitgesloten dat Van Deventer juist naar Keulen was 

vertrokken om te onderhandelen met Hogenberg over een licentie op het gebruik van de 

plattegronden. Van ’t Hoff sprak van een ‘hele reeks plattegronden van Nederlandse steden 

(niet alle, zoals soms beweerd wordt) die voorkomen in deel III (1581) en deel IV (1588), een 

grove navolging van de plattegronden van Van Deventer’.404 Keulen was ook de stad waar Van 

Deventer in 1575 overleed en waarvan het stadsbestuur op verzoek van Viglius van Aytta, 

voorzitter van de Raad van State van de Habsburgse Nederlanden, diens atlassen confisqueerde 

en naar Brussel stuurde. Vandaaruit kwamen ze uiteindelijk in Madrid terecht.  

In 1606 was het Jodocus Hondius die een atlas met de plattegronden van Mercator 

uitbracht.405 In 1618 verscheen het laatste deel van de Civitates orbis terrarum van Braun en 

Hogenberg. In deze periode was ook de Nederlandse uitgave verschenen van de beschrijving 

der Nederlanden van de in Antwerpen woonachtige Italiaanse koopman Ludovici 

Guicciardini.406 Hiervoor hadden de plattegronden van Braun en Hogenberg en dus ook van 

Van Deventer als voorbeeld gediend. Als zodanig waren de meeste stedenatlassen uit de eerste 

helft van de zeventiende eeuw gebaseerd op oud werk en dusverre van actueel, zeker gezien de 

enorme groei die de Republiek juist in deze periode doormaakte. Er ontstond daardoor een 

 

401 Braun, 1572. 
402 Koeman, 2007, p. 1296. 
403 Van ’t Hoff, 1966, p. 16-17. 
404 Ibidem, p. 17. 
405 Hondius, 1606. 
406 Guicciardini, 1612. 
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toenemende behoefte aan nieuw kaartwerk. Het was Willem Blaeu, maar vooral diens zoon 

Joan, die dit aanvoelde en besloot om een atlas te maken van de steden in de Lage Landen. Hij 

betrok in zijn plannen zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden, omdat het 

halverwege de jaren 1640 nog lang geen uitgemaakte zaak was dat de twee gebieden van elkaar 

zouden worden gescheiden.  

In 1649 kwam de eerste versie van de twee delen van de nieuwe stedenatlas van Blaeu 

op de markt, in het Latijn.407 De Nederlandstalige versie kwam uit in 1652. Joan Blaeu had het 

vak van cartograaf geleerd van zijn vader, die zich omstreeks 1604 als drukker en uitgever in 

Amsterdam had gevestigd. Deze legde zich toe op de cartografie en ontwierp zijn plattegronden 

en globes op basis van bestaand materiaal, reisverslagen en gesprekken met zeelieden. Willem 

Blaeu overleed in 1638 en zijn zonen Joan en Cornelis namen het bedrijf over. Cornelis overleed 

korte tijd later, waarna Joan alleen de directie ging voeren. Hij bracht de uitgeverij tot grote 

bloei met onder andere de beroemde wereldatlas, de Atlas Maior uit 1662.408 De stedenatlas 

bestond uit twee delen: de plaatsen die onder Spaanse heerschappij vielen en de plaatsen die tot 

de Republiek behoorden. Het was de bedoeling van Blaeu om atlassen te maken van alle steden 

in de wereld, maar uiteindelijk realiseerde hij alleen de twee delen van de Noordelijke en 

Zuidelijke Nederlanden, en een niet voltooide uitgave van Italiaanse stadsplattegronden. De 

bronnen voor het Toonneel der steden van Blaeu zijn divers. Kaarten werden in die tijd 

gegraveerd in koper en bewaard door de uitgever in verband met wijzigingen bij herdruk. Ook 

kwam het voor dat de uitgever de platen doorverkocht of dat ze in een faillissement 

terechtkwamen. De nieuwe eigenaar had de mogelijkheid om de naam van de oude uit te wissen 

en te vervangen door zijn eigen gegevens. De koperplaten − en dus de kaarten − werden soms 

gewijzigd, maar bleven ook vaak dezelfde. Een kaart met de datering 1650 kon daarom zomaar 

gemaakt zijn in 1600. Zeker is dat een aantal plattegronden getekend is door Blaeu zelf.  

Een groot aantal was echter ook gebaseerd op oudere exemplaren, onder andere uit het 

al genoemde Theatrum van Marcus Zuerius Boxhorn uit 1634. Deze uitgave bevatte echter 

alleen de steden van Holland, waardoor veel plattegronden uit deze provincie de situatie 

verbeeldden uit de jaren dertig van de zeventiende eeuw. Boxhorns’ kroniek van Zeeland 

bevatte geen stadskaarten.409 Naar de herkomst van de plattegronden is al veel onderzoek 

gedaan. De Utrechtse hoogleraar Cornelis Koeman nam het werk van Blaeu op in zijn zesdelige 

 

407 Blaeu, 1649, Belgicae liberae en Belgicae regiae. 
408 Blaeu, 1662. 
409 Boxhorn, 1632.  
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Atlantes Neerlandici, waarin hij een beschrijving gaf van de toen bekende atlassen van 

Nederlandse oorsprong. Bijzonder was dat hij in die jaren al een computer gebruikte voor zijn 

werk. In het begin van de jaren 1990 werd een start gemaakt met een ingrijpende vernieuwing 

van deze ‘atlas-bibliografie’ op initiatief van uitgeverij Hes Publishers. Kaarthistoricus Peter 

van der Krogt werd aangetrokken om het werk ter hand te nemen. De herziening werd afgerond 

in 2012 met de verschijning van de delen 8 en 9. De plattegronden van Blaeu zijn, inclusief de 

herkomst per kaart, opgenomen in deel IV-I.  

Het deel van het Toonneel over de Zuidelijke Nederlanden is gebaseerd op een uitgave 

uit 1641: de Flandria Illustrata. Deze was samengesteld door de Antwerpenaar en kanunnik 

Antoon Sanderus die in 1634 voor de publicatie ervan een contract had gesloten met de 

Amsterdamse uitgever Hendrik Hondius, zoon van de eerdergenoemde Vlaamse cartograaf en 

uitgever Jodocus Hondius. In het jaar van uitgave van het eerste deel in 1641 waren de rechten 

voor 11.000 gulden in handen gekomen van Joan Blaeu. In 1644 verscheen ook het tweede 

deel.410 Voor wat betreft de Zeeuwse plattegronden kan worden aangenomen dat die tot de 

nieuw getekende plattegronden uit de jaren 1640 behoren. Er bestaan wel plattegronden van 

Guicciardini en van Braun en Hogenberg, maar die wijken in alle opzichten af van die in het 

Toonneel. Ook de plattegronden in de kroniek van Smallegange uit 1696, die in de decennia 

daarvoor zijn ontwikkeld, verschillen te veel om van enig verband te kunnen spreken. Dit geldt 

niet voor de kaart van Goes, die voor wat betreft de huizen en de straten niet door Blaeu is 

getekend: hij liet alleen de vestingsplattegrond met de verdedigingswerken zien. Frederik de 

Wit liet bijna vijftig jaar later voor zijn stedenatlas de straten erin tekenen en gebruikte als basis 

daarvoor de plattegrond van Goes uit de kroniek van Smallegange, gegraveerd door Cornelis 

de Bye.411 De herkomst van de Zeeuwse plattegronden in het Toonneel komt ook in paragraaf 

3.2 aan de orde. 

De concurrent van Blaeu, Johannes Janssonius, publiceerde in 1657 zijn stedenboeken 

van de wereld.412 Hij maakte gebruik van de plattegronden van Blaeu, Braun en Hogenberg en 

van Mercator, die hij soms actualiseerde. Zijn bedrijf zou, net als dat van Blaeu, korte tijd later 

ophouden te bestaan. Janssionius overleed in 1664 en werd opgevolgd door zijn schoonzoon 

Johannes van Waesbergen. Deze verkocht in 1681 alle koperplaten en stopte met de 

cartografische activiteiten. De werkplaats van Blaeu werd in 1672 verwoest door brand. Blaeu 

 

410 Sanderus, 1641-1644. Van ’t Hoff, 1966, p. 19. 
411 De Wit, 1698, p. 112, 290. Smallegange, 1696, p. 528-529; Verkruysse, 1977, p. 77.  
412 Janssonius, 1657. 
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overleed in 1673 en werd opgevolgd door zijn zonen, die enige jaren later het bedrijf en de 

bedrijfsmiddelen die tijdens de brand elders waren opgeslagen, verkochten.  

Tegen het eind van de zeventiende eeuw wist Frederik de Wit de hand te leggen op de koperen 

drukplaten van Blaeu en Janssionius, die hij waar nodig actualiseerde en aanvulde.413 De Wit 

maakte geen tekstpagina’s en liet de achterzijden van de plattegronden onbedrukt, waardoor de 

productie eenvoudiger en goedkoper werd. De twee stedenboeken die hij op deze manier wist 

te maken, kwamen in 1698 uit. Na dat jaar was de bloeiperiode van deze bedrijfstak van de 

Nederlandse commerciële atlasdrukkerijen en -uitgeverijen over haar hoogtepunt heen. 

Volgens de auteurs van het hoofdstuk in de The History of Cartography lag dit aan de tweede 

en derde generaties cartografen die, nog meer dan hun voorgangers, kwantiteit prevaleerden 

boven kwaliteit, maar bovenal verzuimden om hun producten te actualiseren en te verbeteren.414 

In de loop van de zeventiende eeuw was er alleen vanuit de maritieme sector sprake geweest 

van enige druk op de uitgevers om de zeekaarten te actualiseren. Vandaar dat de kwaliteit van 

deze groep doorgaans beter was dan die van de andere soorten cartografische producten.415 

Marieke van Delft en Peter van der Krogt verzorgden in 2012 de toelichting op de 

heruitgave van de atlas van Frederik de Wit uit 1698.416 De auteurs gingen onder andere in op 

de meetmethode die werd gebruikt door de cartografen uit de zeventiende eeuw. Zij maakten 

gebruik van de inzichten van de landmeetkunde, waaronder de veelhoeksmeting. Hierbij liepen 

de landmeters door de straten van de stad om de lengte van de rechte stukken te bepalen. Voor 

het bepalen van het aantal graden van bochten, zijstraten en kruispunten werd een kompas of 

een hoekmeetinstrument gebruikt. Op deze wijze ontstond een eerste versie van de 

stadsplattegrond die alleen uit lijnen bestond. Daarna konden de opstallen, de grachten en de 

vestingwerken worden ingetekend. Bij dit laatste werden concessies gedaan aan de 

werkelijkheid omdat vooral de belangrijke gebouwen goed moesten uitkomen en daarom 

werden gedraaid of groter weergegeven dan ze in werkelijkheid waren.417 Uit de eerste 

verkenning van de plattegronden van Vlissingen en Middelburg in de eerste paragraaf van dit 

hoofdstuk bleek dat Blaeu met deze methode bij deze twee Zeeuwse steden een acceptabele 

mate van nauwkeurigheid had bereikt.  

 

 

413 De Wit, 1698. 
414 Koeman, 2007, p. 1365. 
415 Ibidem, p. 1366. 
416 De Wit, 1698. 
417 Van Delft, 2012, p. 13. 
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3.2 Casus Zeeuwse steden 

Naar analogie met de procedure zoals die in het vorige hoofdstuk is ontworpen en gebruikt voor 

de plattegronden van Jacob van Deventer, zal ook voor het werk van Blaeu een aantal stappen 

worden gedefinieerd op basis waarvan de tellingen in de Zeeuwse steden kunnen worden 

uitgevoerd. Ook nu is het van groot belang dat er enige zekerheid kan worden gegeven over de 

bruikbaarheid en de nauwkeurigheid van de tellingen. Deze procedure zal korter zijn dan die in 

hoofdstuk 2 omdat een aantal stappen al is gezet of niet nodig is. Tot de eerste categorie (al 

gezet) behoren de stappen waarover al uitspraken zijn gedaan: (1) de standaarden en (4) de 

nauwkeurigheid van Google Earth. Tot de tweede categorie (niet nodig) behoren alle stappen 

die te maken hebben met het meten van de straten op de plattegronden van Van Deventer: (3) 

de datering van de kaart van Adams, (5) de berekening van de Passus-coëfficiënt, (7) de 

straatdeelmetingen en (8) de schaalbepalingen. De vereenvoudigde procedure (nieuwe 

nummering) ziet er nu als volgt uit: 

1. Bepaal welke plattegronden voor het onderzoek worden gebruikt, met als criterium: één 

type stadsplattegrond (losse kaarten óf ingebonden in een atlas).  

2. stel (bij benadering) de datering vast van de stadsplattegronden van Blaeu en in het 

bijzonder die van de Zeeuwse steden; 

3. vergelijk de aantallen huizen op de kaart van Van Deventer (berekend met behulp van de 

Passus-coëfficiënt) van Vlissingen met die op de kaart van Blaeu van Vlissingen;  

4. onderzoek de planimetrische nauwkeurigheid van de kaart van Blaeu van Vlissingen aan de 

hand van gebouwen of infrastructurele werken die er in 2022 nog zijn;  

5. selecteer drie controle-steden buiten Zeeland waarvan een stadskaart van Blaeu aanwezig 

is én minimaal één alternatieve bron uit de eerste helft van de zeventiende eeuw en: 

5.1 voer de tellingen uit met behulp van de plattegrond en de alternatieve bron;  

5.2 vergelijk de uitkomsten;  

6. bepaal als extra controle op de plattegronden van Joan Blaeu uit 1649 hoe nauwkeurig de 

metingen waren tussen de verschillende kaartelementen die niet konden worden belopen: 

6.1 met een aantal vogelvluchtmetingen waarbij Google Earth de norm is;  

6.2 doe hetzelfde met MapAnalyst; 

7. tel het aantal huizen op alle Zeeuwse stadsplattegronden van Blaeu van 1649, leid daarvan 

de aantallen inwoners af en vergelijk deze met de beschikbare alternatieve huizen- en 

inwonertellingen uit dezelfde periode; 
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8. formuleer een uitspraak over de validiteit van de huizentellingen op de plattegronden van 

Blaeu.  

 

(ad 1) Standaard 

Gekozen is voor de Nederlandstalige versie van de stedenatlas van Blaeu, gepubliceerd in 1652. 

Voor de tellingen is gebruikgemaakt van de online-versie van de Universiteitsbibliotheek 

Utrecht.418  

 

(ad 2) Datering 

De eerste tweedelige editie in het Latijn kwam zoals hiervoor besproken, nog tijdens de laatste 

jaren van de Tachtigjarige Oorlog tot stand. Dat is terug te vinden in de samenstelling van de 

delen: een voor de Republiek en een voor de Habsburgse Nederlanden.419 Het jaar van 

publicatie is 1649.420 Deze eerste editie telt 220 stadsplattegronden: 110 in het eerste deel dat 

de steden in de Republiek bevat en 110 in het tweede deel over de Spaanse Nederlanden. In de 

tweede editie uit 1652, die de situatie na 1648 weergeeft, waren 26 plattegronden overgeplaatst 

van de Zuidelijke naar de Noordelijke Nederlanden. 5 kaarten verhuisden in omgekeerde 

richting. Deze uitgave is geproduceerd met de etsplaten uit 1649.421 De datering van de 

publicatie van de atlas zou daarom 1649 moeten zijn, het jaar waarin de editie in het Latijn 

verscheen. Hierbij dienen twee belangrijke kanttekeningen te worden geplaatst.  

In de eerste plaats moet rekening worden gehouden met een correctiefactor waarin is 

opgenomen de geschatte ontwikkel- en productietijd van de atlas van vijf tot tien jaar. Het 

voorwoord was al in 1648 geschreven en in augustus van hetzelfde jaar schreef Blaeu een brief 

aan het gemeentebestuur van Schoonhoven met het verzoek hem nog wat extra materiaal over 

de stad toe te sturen, zodat hij de laatste correcties kon aanbrengen. Eerder had het bestuur hem 

al drie plattegronden gestuurd, dus Blaeu was in die periode zijn stedenatlas duidelijk aan het 

 

418 Blaeu, 1652, Vereenighde Nederlanden en ’s Konings Nederlanden. De keuze hiervoor is een praktische. Er 

zijn voor het doen van de tellingen verschillen uitgaven onderzocht op de mate van herkenbaarheid van de 

verschillende opstallen. Factoren die hierin een rol speelden waren de kwaliteit van het drukwerk en de 

inkleuring. De gekozen uitgave uit 1652 was de meest duidelijke.  
419 Koeman, 2007, p. 1335; Blaeu, 1649, Belgicae liberae en Belgicae regiae. 
420 Koeman, 2007, p. 1335.  
421 Hiervoor zijn de kaarten uit 1649 van Arnemuiden, Middelburg, Tholen, Veere, Vlissingen en Zierikzee 

vergeleken met die van 1652. Er werden op de inkleuring na geen verschillen gevonden, behalve op de kaart van 

Tholen waar in 1652, ongeveer 14 huizen, een gebouw en een kerk extra zijn afgebeeld. Deze afwijkingen zijn in 

alle berekeningen in dit hoofdstukken meegenomen.  
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afronden. Als tegenprestatie zond hij een gerookte zalm mee.422 Het aantal huizen 

vertegenwoordigde dus de situatie in de periode die grofweg loopt van 1639-1643 als 

beginpunt, tot 1648, omdat er ook rekening moet worden gehouden met de grafische en 

technische productie.  

In de tweede plaats moet worden geverifieerd of de Zeeuwse plattegronden 

daadwerkelijk zijn ontwikkeld in de hierboven genoemde periode. Zoals eerder vermeld, 

gebruikte Blaeu voor zijn werk in veel gevallen bestaand materiaal dat jaren eerder was 

ontwikkeld. Het is daarom noodzakelijk dat wordt uitgezocht in welk jaar de eerste publicatie 

plaatsvond van de kaarten. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het al eerder aangehaalde 

standaardwerk van Peter van der Krogt: Koeman’s Atlantes Neerlandici uit 2010.423 Per stad 

kan worden nagegaan in welke atlassen met welk publicatiejaar de betreffende kaarten nog 

meer voorkomen. Resultaat: voor alle Zeeuwse steden geldt dat de gedrukte plattegronden voor 

het eerst verschenen in de stedenatlas uit 1649, de versie in het Latijn.424 Er worden geen oudere 

atlassen of boeken vermeld, dus het lijkt erop dat de kaarten in 1649 voor het eerst werden 

gedrukt. Helemaal zeker is dit nog steeds niet: de vraag waar Blaeu ze precies vandaan haalde 

blijft overeind.  

 

(ad 3) Aantallen huizen 

Voor de vergelijking van de aantallen huizen op de plattegronden van Vlissingen van Van 

Deventer in 1548, Adams in 1588 en Blaeu in 1649 is gekozen voor hetzelfde blok met dezelfde 

bebouwde straatzijden als in hoofdstuk 2: gelegen in het oude centrum van Vlissingen, rond de 

toenmalige Onze-Lieve-Vrouwekerk, de tegenwoordige Sint-Jacobskerk. Het uitgangspunt bij 

de keuze van dit blok was dat de straten die hiervan deel uitmaakten én het stratenpatroon tussen 

1548, 1588 en 1649 grotendeels niet waren veranderd. Dat was wel het geval bij een aantal 

straatzijden in de Vrouwestraat en de Kerkstraat. Deze zijn dus in de vergelijking weggevallen. 

 

422 Koeman, 2007, p. 1336. 
423 Van der Krogt, 2010. 
424 Ibidem. Zes van de zeven stadsplattegronden werden integraal overgenomen in de Nederlandstalige versie 

van Blaeus stedenatlas. Uitzondering was Tholen, waarvoor Blaeu de koperplaat liet aanpassen. In de 

Nederlandstalige stedenatlas zit daarom een tweede staat van deze gedrukte kaart: ‘Linksonder een vaag 

zichtbaar frame, met daarboven enkele huizen en een weg omzoomd met bomen. Ook enkele andere kleine 

topografische veranderingen, waaronder een landhuis met tuinen (linksonder in het midden) en bomen langs de 

buitengracht en een huis rechtsonder. Binnen de stad zijn er onder meer veranderingen in het gebied links van de 

kerk’. De codes en de nummers van de Zeeuwse steden in Deel IV-1 van Koeman’s Atlantis Neerlandici: 

Middelburg (code 43.1, nr. 2740), Zierikzee (code 43:1, nr. 4933), Goes (code 43:1, nr. 1565), Tholen (code 

43:1/43:1-2, nr. 4299), Vlissingen (code 43, nr. 4736), Veere (code 43:1, nr. 4586), Arnemuiden (code 43.1, nr. 

238). 
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Belangrijk was ook dat er een aanmerkelijke verscheidenheid moest zijn in soorten huizen: 

zowel met betrekking tot de grootte als tot de sociale situatie: aan de kant van de haven stonden 

de grotere panden, die doorgaans werden bewoond door de handelaren en de regenten en 

daarachter – in de vele smalle straatjes – was er sprake van een diversiteit van huizen en 

daarmee van sociale klassen. Het gekozen blok voldeed in alle gekozen jaren aan deze 

voorwaarde. De telresultaten zijn weergegeven in Tabel 3.4.  

 

    huizen 

    1548 1588 1649 

1 Vrouwestraat 17 8 17 

2 Vrouwestraat nvt nvt nvt 

3 Vrouwestraat nvt nvt nvt 

4 Vrouwestraat nvt nvt nvt 

5 Sint Jacobsstraat 9 10 8 

6 Oude Markt 3 8 18 

7 Oude Markt 8 9 10 

8 Kerkstraat 3 3 3 

9 Kerkstraat nvt nvt nvt 

10 Achter de Kerk 5 6 8 

11 Branderijstraat 9 6 7 

12 Lepelstraat 7 5 3 

13 Oude Markt 5 5 6 

14 Sint Jacobsstraat 14 13 7 

15 Walstraat 5 8 5 

16 Weteringstraat 11 11 7 

17 Weteringstraat 10 14 5 

18 Groenewoud 11 11 7 

19 Lepelstraat 4 7 6 

20 Groenewoud 15 16 15 

21 Bellamypark 11 10 12 

22 Bellamypark 12 9 11 

totalen 159 159 155 

  hele stad 770 830 1.375 

verschillen 1548 en 1588/1649: -3%.  

 

Tabel 3.4. Het aantal huizen in 1548, 1588 en 1649 in het blok in het oude centrum van Vlissingen, rond de 

toenmalige Onze-Lieve-Vrouwekerk, de tegenwoordige Sint-Jacobskerk. Tevens zijn opgenomen de totalen 

aantallen huizen in Vlissingen volgens de drie plattegronden. 

 

Uitgaande van een situatie waarin er geen enkel huis was afgebroken, komt de gemiddelde 

afwijking tussen 1548 en 1588 enerzijds en 1649 anderzijds neer op -3 procent. Wanneer naar 

de afzonderlijke resultaten per straat wordt gekeken, valt op dat die aanzienlijk zijn. Op de 

plattegrond van Blaeu hebben sommige straatzijden meer en sommige minder huizen gekregen, 

hetgeen het op het eerste gezicht uiterst acceptabele gemiddelde percentage van -3 procent 
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verklaart. Dit gegeven nuanceert weer de opvatting in de literatuur dat het aantal huizen op de 

stadsplattegronden van Blaeu waarschijnlijk lager is dan de werkelijkheid: hij liet zeker huizen 

weg, maar tekende er elders weer bij. Het is aannemelijk dat hij dat laatste niet ter compensatie 

deed, maar om redenen van bijvoorbeeld esthetiek. Opgemerkt dient te worden dat deze 

vaststelling voor deze kleine casus niet zomaar mag worden geprojecteerd op de gehele 

stedenatlas. Hiervoor is meer soortgelijk onderzoek nodig. In dit hoofdstuk zullen wel, voor 

wat betreft een drietal steden, vergelijkingen worden getrokken tussen de uitkomsten van de 

huizentellingen en die van alternatieve contemporaine tellingen.  

In de tabel zijn ook de totale huizenaantallen in Vlissingen opgenomen in de drie 

onderzoeksjaren. Deze zijn, gecombineerd met de aantallen uit het stratenblok, grafisch 

weergegeven in Figuur 3.1. Heel goed is te zien dat het blok nauwelijks is veranderd, maar dat 

het totale huizenbestand in de stad fors is toegenomen. De huizentelling in Vlissingen in het 

geselecteerde blok op de kaart van Blaeu komt daarmee dicht in de buurt van die in 1548 en 

1588. Met andere woorden: de weergaven van Van Deventer in 1548, van Adams in 1588 en 

van Blaeu in 1649 ontliepen elkaar niet veel. Daarmee kan iets worden gezegd over de 

nauwkeurigheid van de plattegronden. Immers: de kans dat ze alle drie precies dezelfde fout 

maakten is minder groot dan de kans dat ze ieder voor zich conform de werkelijke situatie 

tekenden. Dit resultaat komt voor wat betreft Blaeu ook overeen met de hierboven besproken 

bevindingen van Patricia Alkhoven op de kaart van Heusden.425 De gemiddelde afwijking van 

de tien meetpunten in 1649 ten opzichte van 2022 bedraagt 26 meter, gemiddeld 6,5 procent. 

Dit is ruim twee keer hoger dan het percentage dat op de plattegrond van Van Deventer werd 

berekend, waarmee kan worden geconcludeerd dat de planimetrische onnauwkeurigheid van de 

stadsplattegrond van Blaeu voor wat betreft het centrum van de stad substantieel is, maar wel 

binnen de foutenmarge van 10 procent valt.  

Voor een laatste controle op het gekozen blok van bebouwde straatzijden in Vlissingen 

is weer gebruik gemaakt van MapAnalyst. In afbeelding 3.3 zijn de resultaten gepresenteerd. 

De gemiddelde afwijking van de tien meetpunten in 1649 ten opzichte van 2022 bedraagt 26 

meter, gemiddeld 6,5 procent. Dit is ruim twee keer hoger dan het percentage dat op de 

plattegrond van Van Deventer werd berekend, waarmee kan worden geconcludeerd dat de 

geodetische onnauwkeurigheid van de stadsplattegrond van Blaeu voor wat betreft het centrum 

van de stad substantieel is, maar wel binnen de foutenmarge van 10 procent valt. 

 

425 Alkhoven, 1992, p. 93. 



164 

 

 

 

Figuur 3.1. Visualisatie van de gegevens in Tabel 3.4. 

 

 

Afbeelding 3.3. Vergelijking in MapAnalyst van het centrum van Vlissingen op de stadsplattegrond van Joan 

Blaeu uit 1649 en op de moderne kaart van de stad.  

 

(ad 4) Planimetrische nauwkeurigheid twee bouwkundige en infrastructurele werken 

In hoofdstuk 2 is van de plattegronden van Van Deventer en Adams, naast de planimetrische 

betrouwbaarheid van het stadscentrum van Vlissingen, ook die van twee grote bouwkundige en 

infrastructurele werken onderzocht: (1) de verdedigingsmuur langs de zuidelijke kustlijn van 

Vlissingen in combinatie met de havenhoofden met een totale lengte van 799 meter en (2) de 

structuur van de nog bestaande binnenstadshavens met een totale lengte van 863 meter. 

Eenzelfde exercitie is uitgevoerd op de plattegrond van Blaeu. De figuren 3.5 en 3.6 tonen links 
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de plattegrond uit 1649 en rechts de huidige situatie. De nauwkeurigheidsanalyse is uitgevoerd 

met behulp van MapAnalyst. Die wijst uit dat de verdedigingsmuur en de havenhoofden een 

gemiddelde afwijking hebben van 14 meter. Bij de havenstructuur is dat 20 meter. In 

percentages zijn de afwijkingen van de totale lengtes respectievelijk 1,8 en 2,3 procent, 

waarmee kan worden vastgesteld dat de planimetrische nauwkeurigheid van de opgemeten en 

geanalyseerde objecten op de stadsplattegrond van Vlissingen hoog is.  

 

 

Afbeelding 3.4. Vergelijking in MapAalyst van de nog bestaande verdedigingsmuur langs de zuidelijke kustlijn 

van Vlissingen in combinatie met de havenhoofden op de stadsplattegrond van Joan Blaeu uit 1649 en op de 

moderne kaart van de stad.  

 

 

Afbeelding 3.5. Vergelijking in MapAnalyst van de structuur van de nog bestaande binnenstadshavens van 

Vlissingen op de stadsplattegrond van Joan Blaeu uit 1649 en op de moderne kaart van de stad.  

 

 

(ad 5) Vier steden: controle 

Bij de selectie van de drie controlesteden moet worden voldaan aan drie voorwaarden: de 

beschikbaarheid van (1) een stadsplattegrond van Blaeu, (2) een huizentelling of een 
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belastingtelling waarbij het aantal huizen kan worden afgeleid, (3) minimaal twee verschillende 

bronnensoorten genoemd onder de vorige voorwaarde. Uit de aldus ontstane beperkte shortlist 

werden uiteindelijk vier steden geselecteerd: Leiden, Edam, Breda en Arnhem. 

 

 

Afbeelding 3.6. De huizentelling op de plattegrond van Leiden van Joan Blaeu. De kaart is afkomstig uit de 

eerste uitgave van de stedenatlas van Blaeu (Blaeu, Novum Belgicae liberae). De plattegrond is naar alle 

waarschijnlijkheid een geactualiseerde versie van die van Petrus Bastius uit 1600: Lugdunum Batavorum Leyden 

in Hollant. Veranderingen in de eerste helft van de jaren 1640 zijn nog terug te vinden, zodat de kaart omstreeks 

deze periode kan worden gedateerd (Van ’t Hoff, 1966, p. 42-46.). Inzet: voorbeeld van het volbouwen van een 

huizenblok in de periode 1587-1649. 

 

De plattegrond van Leiden is voor dit onderzoek interessant omdat de stad ook al in hoofdstuk 

2 aan de orde kwam met maar liefst drie alternatieve bronnen. Ook voor een controle van de 

huizentelling op de kaart van Blaeu is alternatief materiaal voorhanden: de volkstelling uit 1622. 

Deze operatie, die in Holland werd georganiseerd, was bedoeld om het zogenaamde hoofdgeld 

te kunnen incasseren, een belasting die was bedoeld om een bijdrage te leveren aan de kosten 

voor de in 1621 hervatte oorlog tegen Spanje. Voor het hoofdgeld waren geen ingewikkelde 

procedures nodig omdat dit voor iedereen hetzelfde bedrag was: één gulden. Het enige dat 
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moest gebeuren was het houden van een volkstelling. De kohieren waarin de Leidse telling was 

opgenomen vertonen helaas nogal wat gebreken. Archivaris Pieter de Baar noemde er in 2018 

een aantal op: het handschrift is volgens hem bedroevend slecht en de namen zijn zeer moeilijk 

te herkennen. 

De alfabetisering en de klappering vertonen veel mankementen waardoor het 

terugzoeken van personen en families wordt bemoeilijkt. Volgens De Baar zou het hele 

hoofdgeldarchief uit 1622 opnieuw moeten worden getranscribeerd en in kaart gebracht. Dat 

zal zeker gevolgen hebben voor het juiste inwonertal van Leiden in dat jaar, dat volgens de 

oude transcripties 44.745 bedraagt.426 Ook bij de huizentelling op de plattegrond van Blaeu past 

een kanttekening: de stad was tussen 1587 en 1622 in inwonertal meer dan verdriedubbeld, 

terwijl het bebouwde stadsoppervlak slechts met ongeveer een derde was toegenomen. Dit 

betekent dat de uitbreidingen voor een substantieel deel binnen de bestaande bebouwing hebben 

plaatsgevonden. Op de kaart van Blaeu is dit goed te zien aan de volgebouwde ruimte in veel 

huizenblokken waar dit in 1587 niet of veel minder het geval was. De verschillende opstallen 

zijn daarom veel moeilijker afzonderlijk te herkennen dan de gewone bebouwing die grensde 

aan de straten. In het vierde kwart van de zeventiende eeuw trad voor wat betreft het inwonertal 

een periode van teruggang in, met als gevolg een daling van de vraag naar particuliere 

woningen. Woonhuizen werden geheel of gedeeltelijk afgebroken, verbouwd tot grotere 

wooneenheden of kregen bedrijfsfuncties.427 Deze ontwikkelingen dateren van ruim na de 

periode waarin de kaart van Blaeu werd getekend dus zijn in de berekeningen niet meegewogen.  

De bevolkingsontwikkeling van de stad Edam tussen het eind van de veertiende eeuw 

en het begin van de negentiende eeuw is in 1972 beschreven door Van der Woude in Het 

Noorderkwartier. 428 In Edam en de meeste andere Hollandse steden werd in de periode 1630-

1632 een huizentelling gehouden ten behoeve van de verponding, een belasting op onroerend 

goed waaruit inkomsten werden verkregen door de eigenaar.429 Uit deze telling bleek dat er in 

Edam in dat jaar 1075 huizen stonden.430  

 

 

426 Index Hoofdgeld 1622 stad Leiden, Stadsarchief Leiden, 0501A Inventaris, (1253) 1574-1816. (1897) Inv.nrs 

4021-4022 (Inleiding op dit archief door P.J.M. de Baar).  
427 Walda, 2020, p. 25-46.  
428 Zie Van der Woude, 1972, p. 156, 622, 744.  
429 Nationaal Archief, Den Haag, Financie van Holland, 1575-1806, nummer toegang 3.01.29, inventarisnummer 

464, Kohier van het redres-generaal der verponding over geheel Holland. 1630. 
430 Andere auteurs, onder wie Ramaer, noemden een aantal van 828. Dit getal wijkt echter meer dan 30 procent 

af van de huizentelling op de kaart van Blaeu (zie tabel 3.5) en zelfs 38 procent van de alternatieve bron.  
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   huizen   

stad belasting jaar 

alternatieve 

bronnen 

stadskaart 

van Blaeu 

1649 

afwij-

kingen 

Leiden hoofdgeld 1622 8135 7424 -9,60% 

Edam verponding 1630 1075 1090 1,40% 

Breda 100ste penning 1640 1498 1430 -4,80% 

Arnhem verponding 1650 1300 1330 2,30% 

 

Tabel 3.5. Vergelijking tussen de huizentellingen op de stadsplattegronden van Joan Blaeu en de huizentellingen 

aan de hand van drie verschillende fiscale bronnen. NB: het totaal aantal huizen van Leiden volgens de alternatieve 

bron is berekend op basis van het aantal inwoners van de stad volgens de volkstelling van 1622 (44.745). Gebruikt 

is de gemiddelde reductiefactor van 5,5. 
 

In het jaar dat de eerste editie van de stedenatlas van Blaeu verscheen, werd de plattegrond van 

Breda in het deel over de Habsburgse Nederlanden geplaatst. Dat is opmerkelijk omdat de stad 

in oktober 1637 definitief in handen was gekomen van de Republiek. In de Nederlandstalige 

versie van 1652 was de kaart van Breda in het deel van de Republiek geplaatst.431 Vlak voor of 

aan het begin van de periode waarin de gegevens voor de atlas werden verzameld, 1640, vond 

er in Breda een huizentelling plaats in het kader van de honderdste penning. Deze belasting op 

roerende en onroerende zaken, was in 1569 ingesteld door de hertog van Alva. Er werden in 

totaal 1498 huizen geteld.432 Ook voor het bepalen van de huizenaantallen in Arnhem omstreeks 

1650 zijn verpondingskohieren beschikbaar. Die geven aan dat de stad in dat jaar 1300 huizen 

telde.433 In Tabel 3.5 staan de aantallen op de kaarten van Blaeu getelde huizen in de vier steden, 

en de aantallen huizen zoals ze naar voren komen uit de alternatieve bronnen. 

De grootste afwijking laat Leiden zien: 9,6 %. Hierbij past de hiervoor uitgewerkte 

kanttekening dat de kwaliteit van de alternatieve bron nogal te wensen overlaat. Dan volgen 

Breda, Arnhem en Edam met respectievelijk 5, 2 en 1 procent. De test laat daarmee zien dat de 

aantallen huizen die op de plattegronden van Blaeu zijn getekend, zeer dicht bij de gegevens 

uit de andere bronnen liggen.  

 

(ad 6) Vogelvlucht en MapAnalyst 

In hoofdstuk 2 is berekend in welke mate de plattegronden van Jacob van Deventer ook 

betrouwbaar waren wanneer hij de afstand tussen twee punten in de stad niet kon bepalen door 

middel van het lopend meten van de betreffende afstand: de vogelvluchtafstanden. Hij had zich 

 

431 Zie de indexen (steeds de laatste 2 pagina’s van elk deel) van de twee edities uit 1649 en 1652.  
432 Verbeemen, 1966, p. 203-215; Kappelhof, 1998, p. 59-60.  
433 Roessingh, 1964, p. 95-96. 
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dan een weg moeten banen door de huizen en de gebouwen heen. Er zijn in dat hoofdstuk zes 

afstanden gemeten in Google Earth én op de kaart van Van Deventer van Vlissingen. Het 

resultaat van de vergelijking leverde een gemiddelde afwijking op van 6 procent.  

Eerder in dit hoofdstuk is eenzelfde vogelvluchtmeting uitgevoerd op de plattegronden 

van Blaeu van Vlissingen en Middelburg. Hierbij werden op Google Earth de ratio’s tussen de 

verschillende afstanden berekend en vergeleken met die van Van Deventer en Blaeu. Wanneer 

de plattegronden in transparante vorm op elkaar gelegd zouden worden en elkaar perfect zouden 

overlappen, zijn de ratio’s volkomen gelijk. De werkelijkheid is uiteraard anders omdat de 

technieken in de zestiende en zeventiende eeuw nog lang niet het niveau hadden van de huidige. 

De ratio’s tussen de drie afstanden op de drie plattegronden die de vogelvluchtmetingen 

opleveren, kunnen worden gemiddeld en met elkaar vergeleken. In bijlage 4.1 zijn de 

afwijkingen van zes van de acht Zeeuwse steden op de plattegronden van 1548 en 1649 

opgenomen. Bij Arnemuiden ontbreken duidelijke meetpunten die in alle peiljaren terug zijn te 

vinden en Brouwershaven is niet meegenomen omdat Blaeu er nooit een kaart van tekende.  

 Met behulp van MapAnalyst kunnen de afwijkingen in vogelvluchtstanden worden 

uitgedrukt in aantallen meters. In Tabel 3.6 zijn de resultaten gepresenteerd. Hieruit komt het 

zelfde beeld naar voren als dat in vorige paragrafen en het vorige hoofdstuk: de plattegronden 

van Jacob van Deventer komen meer overeen met de moderne kaart van 2022 dan die van Joan 

Blaeu: ze zijn bijna twee keer nauwkeuriger. De afzonderlijke afwijkingen in 1548 lopen 

enigszins uiteen maar liggen drie keer dichter bij het gemiddelde dan de afwijkingen in 1649. 

Dit betekent dat de plattegronden van Van Deventer niet alleen nauwkeuriger waren dan die 

van Blaeu, maar dat hij zijn methode van meten ook nog eens consequenter toepaste. 

Belangrijke kanttekening hierbij is dat dit geen kwalitatief oordeel is over dit aspect van het 

werk van Blaeu. In hoofdstuk 2 kwam naar voren dat onderzoekers zich altijd eerst moeten 

afvragen voor welk doel een bepaalde kaart of plattegrond is gemaakt. Bij Van Deventer wijst 

zowel de geschiedenis van de totstandkoming van de kaarten als het hier gepresenteerde 

onderzoek erop dat planimetrische nauwkeurigheid een zeer belangrijke factor was. Bij Blaeu 

wogen daarnaast ook andere doelstellingen zwaar en wellicht zwaarder. Te denken valt aan de 

grafische kwaliteit, de controle tijdens de verschillende stappen van het productieproces, de 

herkenbaarheid van de opstallen, snelheid van leveren, kostenbeheersing, enzovoort. Ook het 

doel waarvoor in deze studie de plattegronden van Blaeu worden gebruikt is in eerste instantie 

gericht op het kunnen tellen van huizen en niet op het opmeten van straten.  
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 gemiddelde afwijkingen in meters 

 

Van 

Deventer/MapAnalyst 

(1548/2022) 

Blaeu (De 

Wit)/MapAnalyst 

(1649/2022) 

Goes 17,1 15,6 

Middelburg 12,2 31,0 

Tholen 14,5 15,7 

Veere 9,1 25,2 

Vlissingen 14,1 29,3 

Zierikzee 13,4 35,6 

gemiddeld 13,4 25,4 

 

Tabel 3.6. Analyse van de plattegronden van Van Deventer (1548) en Blaeu (1649) met behulp van MapAnalyst. 

 

De vraag in hoeverre voor Blaeu de exacte weergave van de straten en de huizen een minder 

grote rol speelde dan de hier genoemde productietechnische en commerciële doelstellingen, 

moet onbeantwoord blijven omdat daarover geen uitspraken van hem bekend zijn. De 

aannemelijkheid hiervan wordt mede ondersteund door het gegeven dat Blaeu, net als de meeste 

van zijn collega's, voor een substantieel deel gebruik maakte van reeds bestaand niet al te 

gedateerd gepubliceerd materiaal en van de beschikbare gegevens bij de betreffende 

stadsbesturen, die hij benaderde met het verzoek om hiervan gebruik te mogen maken. In deze 

gevallen werd er dus niet voor gekozen om de hele stad te gaan opmeten, waar Van Deventer 

dit wel consequent deed.  

 

(ad 7) Huizen- en inwonertallen Zeeuwse steden 1649 

Tabel 3.7 geeft een overzicht van het aantal getelde huizen op de plattegronden van Blaeu van 

1649 en de daaruit afgeleide aantallen inwoners. Hierbij is, net zoals in hoofdstuk 2 bij de 

tellingen op de plattegronden van Van Deventer, een reductiefactor met de bandbreedte 5-6 

gebruikt. Ter vergelijking zijn in de derde kolom ook de berekeningen van Lourens & Lucassen 

opgenomen.434 Deze berekeningen zijn gebaseerd op de stand van het onderzoek naar stedelijke 

inwonertallen in 1997 en biedt de data van uitsluitend secundaire bronnen. De gegevens hiervan 

voor de Zeeuwse steden lopen nogal uiteen met die op basis van de huizentellingen op de 

plattegronden van Blaeu. Middelburg en Zierikzee hebben volgens de laatstgenoemde 

 

434 Lourens & Lucassen, 1997, p. 90-99.  
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berekening minder inwoners, de andere steden meer. Vooral het enorme verschil met 

Middelburg valt op: Lourens & Lucassen telden daar ruim twee keer zoveel inwoners.  

Voor deze verschillen zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats zal er een klein 

tijdseffect zijn omdat de aantallen van Lourens & Lucassen dateren van omstreeks 1670, twintig 

tot dertig jaar later dan die van Blaeu. 

 

 huizen op 

basis van 

Blaeu inwoners   

  

 Blaeu, 1649 

Lourens & 

Lucassen, 

1670 

verschil in 

procenten 

Arnemuiden 340 1700/2040 600 68% 

Goes 820 4100/4920 2500 45% 

Middelburg 2350 11.750/14.100 27.000 -109% 

Tholen 550 2750/3300 1500 51% 

Veere 670 3350/4020 3000 19% 

Vlissingen 1375 6875/8250 6000 21% 

Zierikzee  1380 6900/8280 10.500 -38% 

 

Tabel 3.7. Resultaten van de huizentellingen op de stadsplattegronden van Joan Blaeu van 1649. Reductiefactoren 

5 en 6. In de derde kolom staan de berekeningen van Lourens & Lucassen over het jaar 1670. NB: de aantallen 

huizen zijn allemaal op tientallen afgerond, behalve in Vlissingen dat is afgerond op een vijftal. Dit is gedaan om 

zichtbaar te maken dat Zierikzee iets groter was dan Vlissingen. 

 

In de tweede plaats maakten Lourens & Lucassen gebruik van zeer uiteenlopende bronnen en 

bronnensoorten en komen de resultaten van de huizentellingen uit één enkele bron: de 

stadsplattegronden van Blaeu. Ten slotte kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de 

secundaire bronnen die Lourens & Lucassen gebruikten, temeer omdat hierop 100 procent van 

de gegevens was gebaseerd en er dus geen verwijzingen waren naar primaire bronnen. Het 

aantal inwoners van Arnemuiden in 1670 werd gesteld op 600, zonder dat aantal te 

onderbouwen. Datzelfde geldt voor Brouwershaven met 1100 inwoners. Het Goese aantal van 

2500 was ontleend aan de tabellen van Van der Woude in de NAGN uit 1980.435 Dat was ook het 

geval bij de 27.000 inwoners van Middelburg en de 10.500 van Zierikzee. Het laatste getal was 

een lichte verhoging van dat van Van der Woude, die het inwonertal van Zierikzee stelde op 

5000-10.000 inwoners. Er werden geen aanvullende bronnen genoemd voor deze ruimere 

berekening. Dat gold ook voor de aantallen van Veere en Vlissingen: bij de laatste lijkt het erop 

dat het aantal van 7000 inwoners is berekend op basis van de lijst van Van der Woude die tussen 

 

435 Van der Woude, 1980, p. 137. 
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de 5000 en 10.000 inwoners noemde. De aanname dat Veere in 1670 3000 inwoners had is 

waarschijnlijk gebaseerd op een middeling van de op de kohieren van de honderdste penning 

uit 1600 en het klapper- en lantaarngeld uit 1700 gebaseerde aantallen van 3500 en 2728 

inwoners.436 

De Zeeuwse stedelijke inwonertallen van Lourens & Lucassen leveren derhalve geen 

consistente en verifieerbare, laat staan valideerbare datasets op. Helaas is er van geen enkele 

Zeeuwse stad een alternatieve bron voorhanden, zoals die er voor onder andere de Hollandse 

steden en ook voor Breda en Arnhem wel waren. De test in de 5de stap van deze procedure 

wees uit dat deze, binnen de gestelde foutenmarges, overeenkwamen met de totalen van de 

huizentellingen op de stadsplattegronden van Blaeu. Hierbij mag niet worden veronachtzaamd 

dat er op detailniveau wel grote verschillen waren in negatieve en positieve zin, die elkaar in 

de onderzochte gevallen voor een belangrijk deel weer compenseerden.  

 

(ad 8) Validatie 

Voor het valideren van de huizentellingen op de plattegronden van Blaeu pleiten zes 

argumenten.  

(a) De Zeeuwse stadsplattegronden zijn volgens de onderzoekingen van Koeman en Van 

der Krogt in een relatief kort tijdsbestek (vijf tot tien jaar) ontwikkeld en uitgegeven, hetgeen 

de consistentie en de vergelijkbaarheid onderling én met alternatieve bronnen verhoogt.  

(b) De stadsplattegronden van Blaeu van 1649 hebben, net als die van Jacob van 

Deventer uit 1548, een groot aantal voordelen boven het gebruik van andere bronnen: (1) 

eenheid in de bronnen, (2) eenheid in de datering, 3) consistentie in de procedure, (4) onderlinge 

vergelijkbaarheid en (5) vergelijkbaarheid met andere kaartenseries, mits daarop dezelfde 

procedure wordt toegepast. 

(c) De vergelijking tussen het controlehuizenblok in Vlissingen op de plattegronden uit 

1548 en 1588 enerzijds en 1649 anderzijds, leverde op het totaal van de getelde bebouwde 

straatzijden een verschil op van -3 procent. Dat laat zien dat het totaal aan huizen in het 

betreffende blok in de tussenliggende eeuw niet substantieel was veranderd. Kanttekening 

hierbij is dat deze aantallen per straat wel fors verschillen, hetgeen mogelijk is gebeurd omwille 

van de gewenste scheve parallelprojectie. 

 

436 Blom, 1993, p. 8. 
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 (d) De vogelvluchtmetingen leverden voor de stadsplattegronden van Blaeu een twee 

keer hogere afwijking op dan voor die van Van Deventer: respectievelijk 0,03 en 0,06, beide 

op een schaal van 0 tot 1. De analyse met MapAnalyst leverde hetzelfde beeld op. Hiermee is 

de conclusie gerechtvaardigd dat de plattegronden in 1649 voor wat betreft de planimetrische 

nauwkeurigheid minder betrouwbaar waren dan de plattegronden van 1548. De scores vallen 

echter nog steeds binnen de gestelde foutenmarges van maximaal 10 procent, waarmee ook 

deze controle geen afbreuk doet aan de conclusie die zich aftekent, namelijk dat de 

huizentellingen op de plattegronden van Blaeu bruikbaar zijn voor het berekenen van de 

stedelijke inwonertallen.  

(e) Een analyse van de planimetrische nauwkeurigheid van de weergave door Blaeu van 

de nog bestaande verdedigingsmuur langs de zuidelijke kustlijn van Vlissingen en de structuur 

van de binnenstadshavens tekende, wees uit dat de afwijkingen zeer klein waren: 1,8 en 2,3 

procent op een totale en daarmee representatieve lengte van 799 + 863 = 1662 meter.  

(f) De tests met de vier controlesteden Leiden, Breda Edam en Arnhem leverden 

hetzelfde beeld op voor het totaal aantal huizen: de kleinste afwijking ten opzichte van de 

alternatieve bron bedroeg 1,4 procent voor Edam. Arnhem en Breda volgden met 2,3 en 4,8 

procent en Leiden sloot de rij met 9,6 procent. Net als in hoofdstuk 2 moet ook hier de 

kanttekening worden geplaatst dat de fiscale tellingen fraudegevoelig waren en dat er dus 

minder huizen werden geteld dan er in werkelijkheid waren. In tegenstelling tot de uitkomsten 

van deze vergelijking in het vorige hoofdstuk, leveren de plattegronden van Blaeu minder 

huizen op dan de fiscale tellingen in dezelfde periode: de gewogen gemiddelde afwijking voor 

de vier steden was -7 procent. Hierbij past de kanttekening dat dit alleen voor de twee grootste 

steden gold: Leiden en Breda. Bij Edam en Arnhem was het beeld andersom: meer huizen op 

de kaart dan bij de alternatieve bronnen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de schaal bij 

Blaeu niet systematisch dezelfde was: alle steden werden weergegeven op eenzelfde 

papierformaat. Hierdoor werden kleinere steden naar verhouding groter weergegeven dan 

grotere steden, waardoor er meer huizen konden worden afgebeeld.  

Dit onderschrijft in grote lijnen een van de bevindingen van dit hoofdstuk: dat er op de 

plattegronden van Blaeu structureel huizen kunnen zijn weggelaten. De voorzichtige conclusie 

zou kunnen zijn dat de twee bronnensoorten voor wat betreft de periode rond 1650 dichter bij 

elkaar liggen dan in hoofdstuk 2 het geval was – hier is de gewogen gemiddelde afwijking 5,9 
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procent.437 Het grote voordeel van de stadsplattegronden van Blaeu boven de fiscale tellingen 

is echter dat ze voldoen aan de hiervoor genoemde argumenten van schaalbaarheid en 

vergelijkbaarheid. De zes argumenten geven voldoende grond aan de aanname dat het tellen 

van huizen op de stadsplattegronden van Joan Blaeu een valide instrument is om de stedelijke 

inwonertallen van 1649, zoals gepresenteerd in Tabel 3.8, te berekenen en als tussenpunt te 

nemen voor het onderzoek naar deze aantallen in de Noordelijke Nederlanden tussen 1548 en 

1796.  

 

 
 

Figuur 3.2. Inwonertallen in zeven Zeeuwse steden in 1548 en 1649, samengesteld op basis van de 

stadsplattegronden van Jacob van Deventer (Passus-telling 1548) en Joan Blaeu (huizentelling 1649). 

Brouwershaven is niet opgenomen omdat er geen plattegrond van Blaeu beschikbaar is. Gebruikte 

reductiefactor: 5,5. 

 

437 Bij de gewogen gemiddelde afwijking zijn de inwonertallen van de steden meegerekend. 
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1548 - 1649 

Dit derde hoofdstuk kan nu worden afgesloten met de onderzoeksresultaten uit 1548 en 1649, 

zoals weergegeven in Tabel 3.8 en Figuur 3.2. De tabel geeft per stad en per jaar de bandbreedte 

aan van de gehanteerde reductiefactor 5-6. In de figuur is het gemiddelde hiervan gebruikt: 5,5. 

De enige stad die ontbreekt is, zoals eerder opgemerkt, Brouwerhaven omdat er geen kaart van 

Blaeu of een geschikt alternatief aanwezig is. De resultaten leveren geen verrassing op voor 

wat betreft de trends: alle Zeeuwse steden groeiden, behalve Zierikzee, dat in 1649 400 (bij een 

reductiefactor 5) tot 420 (bij een reductiefactor 6) inwoners minder telde dan in 1548, een daling 

van 5 procent. De sterkste groei kende Vlissingen, dat zijn bevolking met 78 procent zag 

toenemen: van de bandbreedte 3900/4600 inwoners in 1548 naar 6875/8250 in 1649. 

Middelburg volgde met een toename van 76 procent: van 6700/8000 naar 11.750/14.100. Ook 

Goes en Tholen bevonden zich bij de sterkste groeiers met 53 en 47 procent. De rij werd 

gesloten door Arnemuiden met 29 procent en Veere met 12 procent. Voor de zeven steden 

samen kon en er een gemiddelde groei worden aangetekend van 29 procent, een bandbreedte 

van 8375/10.170 inwoners. 

 

 
1548 1649 

groei/ 

terugloop 

Arnemuiden 1300/1600 1700/2040 29% 

Brouwershaven 2300/2800 - - 

Goes 2700/3200 4100/4920 53% 

Middelburg  6700/8000 11.750/14.100 76% 

Tholen  1900/2300 2800/3360 47% 

Veere  3000/3600 3350/4020 12% 

Vlissingen 3900/4600 6875/8250 78% 

Zierikzee 7300/8700 6900/8280 -5% 

totaal  29.100/34.800 37.475/44.970 29% 

 

Tabel 3.8. Inwonertallen in zeven Zeeuwse steden in 1548 en 1649, samengesteld op basis van de 

stadsplattegronden van Jacob van Deventer (Passus-telling 1548) en Joan Blaeu (huizentelling 1649). 

Brouwershaven is niet opgenomen omdat er geen plattegrond van Blaeu beschikbaar is. De percentages in de 

vierde kolom zijn gemiddelden. 

 

Deze aantallen verschillen op een aantal punten van de inzichten zoals die in de recente 

literatuur over de Zeeuwse demografische ontwikkelingen in de periode 1500-1650 naar voren 

komen. De grote lijnen komen wel overeen: aanzienlijke groei tussen 1550 en 1600, met daarna 

in sommige steden een lichte toename van de bevolking tot het eind van de zeventiende eeuw. 

Van Cruyningen detailleerde deze ontwikkelingen in zijn hoofdstuk hierover in de 

Geschiedenis van Zeeland uit 2015 als volgt: Veere kromp, Tholen bleef gelijk, Goes groeide 
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licht en Vlissingen, Middelburg en Zierikzee groeiden fors.438 De verschillen wortelen voor een 

belangrijk deel in de periodisering van de demografische ontwikkelingen: Van Cruyningen 

deed zijn uitspraken over de periode 1570-1700. De resultaten van dit onderzoek omvatten het 

tijdvak 1548-1649. Voor wat betreft de aantallen van Vlissingen en Middelburg zijn door Van 

Cruyningen niet alle cijfers gebruikt. Middelburg kende tussen 1580 en 1594 een toename van 

2449 nieuwe poorters, waarvan er 1822 uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig waren. Voor 

Vlissingen zette hij daar tegenover een aantal van 495 Zuidelijke Nederlanders tussen 1575 en 

1620. Op basis van de Vlissingse poorterboeken kan echter worden vastgesteld dat er in de 

nagenoeg dezelfde periode (1581-1613) 1032 immigranten afkomstig waren uit de Zuidelijke 

Nederlanden, op een totaal van 1663.439 In werkelijkheid lagen de migratiecijfers van 

Middelburg en Vlissingen in deze periode daarmee veel dichter bij elkaar dan in de 

Geschiedenis van Zeeland werd verondersteld. Over de oorzaak van de stedelijke groei in 

Zeeland in het laatste kwart van de zestiende en het eerste kwart van de zeventiende eeuw is 

geen discussie: zoals eerder gesteld werd die voornamelijk veroorzaakt door de enorme 

aantallen migranten die vooral vanuit het zuiden richting Zeeland trokken en zich daar voor een 

belangrijk deel ook vestigden. 

 

 
 

Figuur 3.3. Aantallen migranten in Middelburg (periode 1580-1594) en Vlissingen (1582-1613): totaal generaal 

en het totaal afkomstig uit de gewesten en landen ten zuiden van Zeeland. NB: De groep ‘ten zuiden van Zeeland’ 

omvat ook de immigranten uit Frankrijk. 

 

438 Van Cruyningen, 2012, p. 105-107. 
439 Zeeuws Archief, archief Vlissingen, nr. 5674, poorterboek 1500-1599 en nr. 5675, poorterboek 1600-1699. 
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Om enigszins een idee te krijgen van de aantallen en vooral de herkomst van deze migranten is 

voor Vlissingen een analyse gemaakt van de herkomst van de nieuwe poorters in de periode 

1581-1613. Nadrukkelijk dient te worden gesteld dat dit lang niet alle migranten zijn. Er waren 

ook grote groepen nieuwkomers die niet de middelen hadden om zich als poorter te kunnen 

inschrijven of helemaal geen poorter wilden worden.  

 

herkomst  aantal 

Vlaanderen, Brabant, Limburg 1032 

Zeeland 186 

Holland, Utrecht, Gelderland, Friesland, Groningen 156 

Duitsland 44 

Frankrijk  44 

Engeland  33 

Noorwegen  3 

Zweden  2 

Italië  1 

Onbekend  162 

totaal  1663 

 
Tabel 3.9. Herkomst van de Vlissingse immigranten per provincie of land tussen 1581 en 1613 (Zeeuws Archief, 

archief Vlissingen, nr. 5674, poorterboek 1500-1599 en nr. 5675, poorterboek 1600-1699). 

 

Zij zijn later wel terug te vinden in de bevolkingsregisters, voor zover bewaard gebleven. Dat 

geldt ook voor de vrouwen en kinderen van de nieuwe poorters. Tabel 3.9 laat voor Vlissingen 

zien waar de immigranten vandaan kwamen. Het aandeel van de Zuidelijke Nederlanden staat 

met grote afstand bovenaan, gevolgd door de immigratie vanuit Zeeland zelf. De meeste 

immigranten in Vlissingen kwamen van het platteland, maar voor een deel ook uit steden als 

Middelburg (28) en Zierikzee (14). In Tabel 3.10 zijn de 50 steden gepresenteerd waar vandaan 

de meeste immigranten naar Vlissingen kwamen tussen 1581 en 1613. De Vlaamse stad 

Oostende was met 92 nieuwe poorters de belangrijkste leverancier. Dat was er één meer dan 

Antwerpen, waar de leegloop pas goed op gang kwam na de inname in 1585 door de 

Spanjaarden onder leiding van de toenmalige landvoogd Alexander Farnese, hertog van Parma. 

Op enige afstand volgden Gent, Sluis, Brugge en Duinkerken, waar vandaan respectievelijk 69, 

50, 49 en 41 personen naar Vlissingen verhuisden. Deze top-6 bestond dus volledig uit 

zuidelijke steden. Daarna volgden enkele Zeeuwse steden, afgewisseld met zuidelijke plaatsen. 

De eerste Hollandse stad op de lijst was Amsterdam, met 7 nieuwe Vlissingers, gevolgd door 

Hoorn, Delft en Den Haag. 
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stad van 

herkomst 

immi-

granten       
Oostende 92  Axel  17    
Antwerpen  91  Bergen op Zoom 16  Embden  9 

Gent  69  Breskens  15  Groede  9 

Sluis  50  Doornik  15  Kassel  8 

Brugge  49  Hulst  14  Londen  8 

Duinkerken  41  Moerbeek  14  Amsterdam  7 

Middelburg  28  Zierikzee  14  Brouwershaven  7 

Zoutelande  25  Oostburg  12  Groeningen  7 

Nieuwpoort  24  Veere  12  Hoorn  7 

Ieperen  23  Leuven  11  Kortrijk  7 

Oudenaarde  23  Watervliet  11  Koudekerke  7 

Arnemuiden  22  Cadzand  10  Oud-Vlissingen  7 

Brussel  22  Dordrecht  10  Aalst  6 

Bergen  20  Gouda  10  Breda  6 

Mechelen  20  Wijnoxbergen  10  Delft  6 

Biervliet  19  Bassenede  9  Den Haag 6 

Westkapelle  18  Eeklo  9  Dixmuiden 6 

 
Tabel 3.10. Herkomst van de Vlissingse immigranten per stad (top-50) tussen 1581 en 1613 (Zeeuws Archief, 

archief Vlissingen, nr. 5674, poorterboek 1500-1599 en nr. 5675, poorterboek 1600-1699). 

 

Het algehele beeld van deze migratiecijfers is als volgt. De immigranten uit de gewesten en 

landen ten zuiden van Zeeland kwamen vooral naar Vlissingen als vluchteling. Religieuze 

motieven gingen daarbij hand in hand met economische. De immigranten uit Frankrijk waren 

daarentegen vooral geloofsvluchtelingen als gevolg van de bloedige hugenotenoorlogen die 

daar al vanaf de 1560 woedden en waarin de protestanten uiteindelijk het onderspit moesten 

delven. Uit de noordelijke gewesten van de Republiek en Duitsland kwamen vooral 

immigranten die op zoek waren naar werk of als ondernemer actief wilden worden. In deze 

landen en gebieden was het protestantse geloof dominant of in elk geval niet verboden. De 

Engelsen ten slotte die zich in de stad vestigden, kunnen ook tot deze groep worden gerekend, 

maar kwamen vooral als gevolg van het Engelse pandschap.440  

 

 

  

 

440 Van Druenen, 2015, p. 349-355.  
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Afbeelding 3.7. Arnemuiden. Blaeu, 1652.  
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Afbeelding 3.8. Goes, Blaeu, 1652 en De Wit, 1698. 
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Afbeelding 3.9. Middelburg. Blaeu, 1652. 
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Afbeelding 3.10. Tholen. Blaeu, 1652. 
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Afbeelding 3.11. Veere. Blaeu, 1652. 
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Afbeelding 3.12. Vlissingen. Blaeu, 1652. 
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Afbeelding 3.13. Zierikzee. Blaeu, 1652. 
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Afbeelding 4.14. Leiden. Blaeu, 1652. 
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Afbeelding 4.15. Edam. Blaeu, 1652. 
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Afbeelding 4.16. Breda. Blaeu, 1652. 
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Afbeelding 3.17. Arnhem. Blaeu, 1652. 
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4. METHODE: STEDELIJKE INWONERTALLEN, 1796 

 

4.1 De volkstelling van 1795-1796 

Op basis van de in de vorige hoofdstukken aangevoerde bezwaren tegen een al te groot 

vertrouwen in doop-, trouw-, begraaf- en poorterboeken als basis voor het berekenen van 

bevolkingstotalen, zou kunnen worden geconcludeerd dat ook alle registraties van 

volkstellingen eerder dan 1796 als – voor dit doel – minder betrouwbaar terzijde moeten 

worden geschoven. Hierbij dient een aantal kanttekeningen te worden geplaatst omdat het om 

een wezenlijk andere bronnensoort gaat. Daar waar het voeren van kerkelijke en gemeentelijke 

administraties een routine en meestal dagelijks proces was, kwamen volkstellingen maar zelden 

voor. Het waren, ongeacht welk doel werd gediend, bijzondere gebeurtenissen, voor zowel de 

tellers als de getelden. Aangenomen mag daarom worden dat zij met wat meer precisie zijn 

uitgevoerd dan de dagelijkse routine van geboorten, huwelijken, sterftes en nieuwkomers, zeker 

wanneer het ging om tellingen die de veiligheid van dorp, stad of regio betroffen zoals 

bijvoorbeeld de inventarisaties van beschikbare weerbare mannen in tijden van oorlog.  

 

Volkstellingen van vóór 1796 

Historica Leonie van Nierop, die in 1905 in Amsterdam bij de liberale econoom Willem Treub 

promoveerde met het proefschrift De bevolkingsbeweging der Nederlandsche stad en daarmee 

niet alleen een van de eerste vrouwelijke doctoren werd, maar ook een voorloper was op het 

gebied van historisch-demografisch onderzoek, stelde in 1919 in De Economist dat tellingen op 

basis van poorterboeken, haardsteden, communicanten en weerbare mannen, een hypothetisch 

karakter hadden en nooit het niveau van berekeningen zouden overstijgen.441 Van Nierop 

inventariseerde in het artikel alle toen bekende volkstellingen in Holland vanaf de zestiende 

eeuw. De oudste was de in hoofdstuk 2 al genoemde telling in Leiden van augustus 1574 waarin 

de bevolking werd ‘opgetekend en niet geteld’. De gemeentelijke overheid wilde hiermee 

inzicht krijgen in de omvang van de bevolking teneinde het tekort aan voedsel gedurende het 

beleg van dat jaar te kunnen overzien.442 Eveneens om redenen van voedselschaarste werd in 

1630 in Amsterdam een volkstelling georganiseerd. Hierbij werden de wijken buiten de 

 

441 Van Nierop, 1919, p. 192-208. 
442 Ibidem, p. 193. 
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stadswallen niet meegeteld. In totaal werden er rond de 115.000 inwoners geteld. Volgens van 

Nierop had ook deze telling nauwelijks betekenis omdat zij op zichzelf stond en nooit meer was 

herhaald.  

De censussen in Holland in 1622 waren grootschaliger van opzet en werden gehouden 

om belastingen – ‘hooftgelden’ – te kunnen innen.443 In 1662 werden deze gegevens door de 

lakenhandelaar, politiek activist en schrijver Pieter de la Court in zijn boek Interest van Holland 

op een rij gezet en als basis gebruikt om het totale inwonertal van Noord- en Zuid-Holland én 

van de hele Republiek te kunnen berekenen. De la Court zette echter grote vraagtekens bij de 

nauwkeurigheid van deze census en vermoedde dat er sprake moest zijn geweest van 

‘uitneemend groot bedrog’ door de aangevers. Het ‘hooftgeld’ werd geheven over het aantal 

gezinsleden: hoe kleiner het gezin, hoe minder er betaald hoefde te worden. Hij maakte dan ook 

een berekening voor 1662 en betrok daarin, naast de fraude, de invloed van gevangenen, 

landlopers, forensen, reizigers op de tellingen en de sterke groei van het aantal inwoners in de 

voorliggende 40 jaar, vooral door immigratie, en kwam uit op 2,4 miljoen inwoners.  

 

 inwoners ca. 

1622 naar Pieter 

de la Court 

Dordrecht met de dorpen 40.523 

Haarlem met de dorpen 69.648 

Delft met de dorpen 41.744 

Leiden en Rijnland 94.285 

Amsterdam met de dorpen 115.022 

Gouda met de dorpen 24.662 

Rotterdam met de dorpen 28.339 

Gorinchem met de dorpen 7585 

Schiedam met de dorpen 10.393 

Schoonhoven met de dorpen 10.703 

Brielle met de dorpen 20.156 

Den Haag 17.430 

Heusden 1444 

West-Friesland 120.483 

totaal 602.417 

 
Tabel 4.1. Resultaten van de volkstellingen in Noord- en Zuid-Holland in 1622, op een rij gezet, aangevuld en 

getotaliseerd door Pieter de la Court in 1662 (De la Court, 1662, p. 18-19). NB: deze aantallen zijn nog niet bewerkt 

met zijn eigen correcties). 

 

 

443 Ibidem, p. 194-195. 
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Ook bij dit aantal kunnen grote vraagtekens worden geplaatst. Bij de volkstelling van 1795-

1796 werden 828.542 zielen geteld in Holland, bijna drie keer minder dan de berekening van 

de la Court in 1669. Hoewel De la Court geen concrete voorbeelden noemde, had hij 

waarschijnlijk wel een punt met zijn vermoedens van fraude en foutieve registraties bij 

volkstellingen in het algemeen en die in Holland in 1622 in het bijzonder.  

Dat laatste gold ook voor Van Nierop, die in 1919 tot de conclusie kwam dat aan het 

gebruik van de volkstellingen vóór 1796, maar ook van de gegevens uit de doop-, trouw- en 

begraafboeken ten behoeve van het vaststellen van bevolkingsaantal, weinig waarde moest 

worden gehecht.444 Zij sloot zich daarmee aan bij de mening van haar 18de-eeuwse voorgangers 

Struyck en Kersseboom die stelden dat de werkelijke bevolkingsaantallen alleen konden 

worden vastgesteld met behulp van grootschalige en geprotocolleerde ambtelijke censussen.445 

Van Nierop wees er wel op dat de gemeentelijke administraties na 1750 geleidelijk aan werden 

verbeterd. In 1755 begon Den Haag met een – veel meer dan voorheen – gedetailleerde manier 

om overlijdens te registreren: niet alleen de naam, maar ook de leeftijd en de oorzaak van 

overlijden. Hierdoor was de gemeente na een aantal jaren in staat om statistieken te maken en 

zo een beeld te krijgen van de plaatselijke gezondheidssituatie. Deze methodiek werd daarna 

ook elders in het land gebruikt. Ook voor andere levensgebeurtenissen – geboorte en huwelijk 

– kwamen in de tweede helft van de achttiende eeuw betere notatiewijzen.  

 

stad inwoners 

omstreeks 

1748 

Amsterdam 241.000 

Leiden 63.000 

Rotterdam 56.000 

Den Haag 41.500 

Delft 25.000 

Dordrecht 24.000 

Gouda 20.000 

Alkmaar 15.400 

Schiedam 8000 

Gorinchem 6600 

Brielle 5000 

 
Tabel 4.2. De inwonertallen van enkele Hollandse steden omstreeks 1748, afkomstig uit het werk van Kersseboom, 

verzameld door Van Nierop (Kersseboom, 1738-1742; Van Nierop, 1905, p. 72). 

 

 

444 Van Nierop, 1919, p. 201-206. 
445 Ibidem, p. 197.  
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Toch bleven veel beambten vasthouden aan hun eigen gewoonten. Pas in 1811, na de landelijke 

invoering van de burgerlijke stand, kwam hierin verandering. Ramaer, wiens artikel zoals 

bekend vooral handelde over de relatie tussen het aantal huizen en het aantal inwoners in een 

stad, voerde een steekproef uit op de provinciale volkstellingen in Friesland in 1714, 1744, 1748 

en 1749.446 De laatste drie werden georganiseerd omdat het provinciebestuur de havengelden 

wilden afschaffen en vervangen door een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen. De 

uitkomsten van de laatste drie jaren kwamen onderling niet goed overeen. Hij kon ze 

vergelijken met een opgaaf van het aantal huisgezinnen in 1744. Die waren veel meer in lijn 

met de tellingen van 1748 dan met die van 1744. Ramaer gaf geen verantwoording van de wijze 

waarop hij de ratio tussen de aantallen personen en gezinnen had berekend, hetgeen hij in 

hetzelfde artikel wel had gedaan bij de personen en de huizen. Faber trok in zijn Drie eeuwen 

Friesland uit 1972 precies de tegenovergestelde conclusie: de telling uit 1744 was 

betrouwbaarder dan die uit 1748 en 1749. Hij baseerde dat op het feit dat de bewaarde gegevens 

van de eerste, te vinden in het Rijksarchief van Friesland, een zeer verzorgde indruk maakten. 

Bovendien was de belastingbijdrage die werd berekend aan de hand van de lijsten, vrijwillig, 

waardoor ontduiking geen direct nut had.447 Dit laatste was er waarschijnlijk de oorzaak van 

dat de opbrengsten bij lange na niet voldoende waren om de inkomsten van de afgeschafte 

havengelden te compenseren: 160.000 tegen 400.000 carolusgulden, en dat de 

provinciebestuurders daarom besloten tot nieuwe tellingen en verplichte belastingbijdragen.448  

Al met al blijft het beeld dat er bestaat over de onbruikbaarheid van volkstellingen van 

vóór 1795-1796 ten behoeve van berekeningen van inwonertallen op provinciaal of landelijk 

niveau, overeind staan. Van der Woude begon er in 1980 zijn demografische hoofdstuk in de 

NAGN mee en maakte in feite een samenvatting van de bezwaren die zijn voorgangers door de 

eeuwen heen ook al hadden gemaakt, al kwalificeerde hij de tellingen van de jaren veertig van 

de achttiende eeuw als een grondslag voor meer serieuze pogingen om tot een geheel nieuw 

belastingstelsel te komen.449 Hij sloot hiermee aan bij de visie van Van Nierop die ook 

vaststelde dat de volkstelling van 1795-1796 en de invoering van de burgerlijke stand in 1811 

geen op zich zelf staande feiten waren, maar al eerder in gang waren gezet met hervormingen 

van de verschillende ambtelijke administraties waarvan de lokale en regionale volkstellingen 

 

446 Ramaer, 1921, p. 183. 
447 Faber, 1972, p. 34-40, p. 404. 
448 1 carolusgulden = 20 stuivers à 16 penningen (Faber, 1972, p. 13, 36).  
449 Van der Woude, 1980, p. 103, 108.  
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een onderdeel waren. De invloed van de Franse bureaucratie in de jaren van de Bataafse 

Republiek en het latere koninkrijk onder leiding van Lodewijk Napoleon fungeerde daarbij 

vooral als katalysator.  

Het aantal volkstellingen in Zeeland vóór 1795-1796 is, vergeleken met de meeste 

andere provincies, zeer gering. Van de stad Hulst is het aantal poorters in 1417 bekend: 2400.450 

Tellingen zoals die in de jaren twintig van de zeventiende eeuw en de jaren veertig van de 

achttiende eeuw in andere provincies plaatsvonden, waren er niet. Wel zijn er van de meeste 

Zeeuwse steden poorterboeken bekend. Zierikzee heeft de rijkste verzameling, met een 

sluitende reeks over de periode 1302-1810 met ruim 13.000 namen.451 Echter, zoals eerder 

vastgesteld in hoofdstuk 1: poorterboeken kunnen nooit als enige bron dienen voor het bepalen 

van stedelijke bevolkingstotalen en moeten altijd worden gebruik in combinatie met ander 

materiaal. Dat geldt ook voor het gebruik ervan voor het berekenen van de omvang van 

migratiebewegingen. Unger wees er in 1918 in zijn artikel over de Nederlandse 

bevolkingsstatistiek en de immigratie in Middelburg in de zestiende en zeventiende eeuw op 

dat deze bronnen ook niet de juiste immigratiecijfers lieten zien: ‘de honderden arbeiders die 

binnen Leiden kwamen, verwierven meestal geen burgerrecht’.452 Ze waren in de 

poorterboeken dan ook niet zichtbaar. 

 

 

De volkstelling van 1795-1796 

Op basis van bovenstaande verkenning in de bestaande literatuur mag de conclusie worden 

getrokken dat het gebruik van volkstellingen van vóór 1795-1796, in welke vorm dan ook, 

nuttig kan zijn voor lokaal en hooguit regionaal onderzoek, maar dat ze voor extrapolaties in 

tijd en ruimte zelden zullen leiden tot betrouwbare onderzoeksgegevens. In die zin is de kritiek 

op de gebruikte bronnen vergelijkbaar met die op de doop-, trouw-, begraaf- en poorterregisters. 

Het verschil is dat er bij volkstellingen waarschijnlijk zorgvuldiger werd geadministreerd, maar 

ook dat ze niet zo vaak voorkwamen, waardoor ze een zeer beperkt beeld van de demografische 

ontwikkeling van vóór 1795-1796 opleveren.  

 

450 Unger, 1913, p. 755. Hulst was in 1417 nog een Vlaamse stad en zou pas in 1648, tot de Noordelijke 

Nederlanden gaan behoren.  
451 Zeeuws Archief, 5022 Stad en Gemeente Zierikzee 1275-1939, 75-77 ‘Poorterboeken’.  
452 Unger, 1913, p. 480. 
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Aan deze geschiedenis van incidentele en lokaal of hooguit regionaal georganiseerde tellingen 

kwam in het voorjaar van 1795 een eind, toen de in januari uitgeroepen Bataafse Republiek het 

plan opvatte om op korte termijn een landelijke volkstelling te organiseren.453 Het doel was het 

tellen van het aantal zielen voor het samenstellen van de kiesdistricten die de leden van de 

Staten-Generaal moesten gaan kiezen.454 Het ontstaan van de nieuwe republiek stond in nauw 

verband met de revolutionaire ontwikkelingen in Frankrijk, die waren begonnen met de 

bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 door een burgermilitie van ongeveer 1000 man. Op 

21 september 1792 werd in Frankrijk, na twee woelige politieke jaren waarin het koningschap 

werd gecombineerd met wisselende revolutionaire regeringen, de monarchie afgeschaft en de 

republiek uitgeroepen. Er kwam een nieuwe grondwet, de laatste koning Lodewijk XVI werd 

na vier maanden onthoofd, zijn vrouw Marie Antoinette negen maanden later en de macht 

kwam terecht bij een Nationale Conventie. In de jaren daarna zou nog een aantal 

machtswisselingen plaatsvinden, totdat op 9 november 1799 generaal Napoleon Bonaparte een 

staatsgreep pleegde, de interne rust herstelde en een begin maakte met zijn plannen voor 

internationale expansie. Dat laatste was al in gang gezet door zijn revolutionaire voorgangers 

die in 1793 de oorlog hadden verklaard aan Engeland en de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden onder leiding van stadhouder Willem V. Na een aantal mislukte pogingen slaagde 

generaal Jean-Charles Pichegru erin om Noord-Brabant en Staats-Vlaanderen en wat later 

Utrecht te bezetten.455 

 Op 12 oktober 1794 viel Frankrijk Den Bosch binnen en in januari 1795 vluchtte 

stadhouder Willem V naar Engeland. Met deze overwinningen op zak waren de Fransen, onder 

leiding van maarschalk Pichegru, bereid om in onderhandeling te treden met de 

vertegenwoordigers van de Bataafse Republiek, die het liefst een afzonderlijke vrede en 

daarmee een status aparte wilden. In januari 1795 verschenen twee commissarissen in 

Vlissingen die aankondigden dat Walcheren op last van generaal Michaud ‘bevrijd’ ging 

 

453 Ook in Oost- en West-Vlaanderen werd in oktober 1795 besloten om een volkstelling te organiseren. Elke 

gemeente werd verplicht gesteld om een lijst op te stellen van de inwoners. Deze lijsten waren veel uitgebreider 

dan die in de Bataafse Republiek en bevatten naam, leeftijd en beroep van inwoners boven de 12 jaar en het 

aantal kinderen onder de 12 jaar. Bij immigranten werd ook naar de datum van aankomst gevraagd. Het invullen 

en inleveren van de lijsten heeft een aantal jaren geduurd, in sommige gevallen zelfs tot 1810. Ook in Oost- en 

West-Vlaanderen bestond er vrees dat de gegevens zouden worden gebruikt voor fiscale en zelfs militaire 

doeleinden en waren de ambtenaren die de werkzaamheden uitvoerden onervaren, om de eenvoudige reden dat 

het de eerste keer was dat er op deze schaal en met deze uniformiteit ingezetenen werden geteld. Van de telling 

werden geglobaliseerde lijsten opgesteld die naar Parijs werden gestuurd. Zie: Van der Haegen, 1981, p. 28-31; 

De Moor, 2008, 74, p. 84-85. 
454 Commissie, 1796, p. I-IV; Ramaer, 1921, p. 185. 
455 Ploetz, 1980, III, p. 65-73.  
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worden. Hoewel Zeeland veel patriotten telde, waren deze, met het meer Oranjegezinde 

volksdeel, niet gecharmeerd van een Franse overheersing. In augustus 1794 waren er al vijf 

Engelse fregatten en 30 schepen met Engelse soldaten naar Zeeland gezonden. In heel de 

provincie waren 2800 soldaten gelegerd, waarvan op Walcheren 940. Te weinig om tegenstand 

te bieden aan de overmacht van de Fransen die erop aandrongen dat de hele provincie Zeeland 

en een deel van Brabant onder Frans bewind zouden gaan vallen.456  

De onderhandelingen vonden afwisselend plaats in Den Haag en Parijs. In het 

uiteindelijke Tractaat van Den Haag van 16 mei 1795 werd overeengekomen dat de Bataafse 

Republiek, inclusief Zeeland, haar soevereiniteit zou behouden en als zodanig werd erkend door 

Frankrijk. Als vergoeding voor de bevrijding moest wel 100 miljoen gulden worden betaald. 

Tevens werden er 25.000 Franse manschappen gelegerd ter bescherming tegen een eventuele 

Engelse invasie. Een aantal gebieden, waaronder Staats-Vlaanderen, Maastricht en Venlo werd 

Frans en de vestingen van Bergen op Zoom en Den Bosch moesten er rekening mee houden dat 

ze in geval van nood zouden worden bezet door de Fransen. Voor Zeeland was één concessie 

overgebleven: het gedeeltelijk afstaan van de haven van Vlissingen. De Fransen mochten er 

schepen bouwen, uitrusten en onderhouden. Ze kregen het recht om eigen magazijnen en 

arsenalen in te richten. De kosten voor de Vlissingse haven moesten worden gedeeld door de 

twee naties.457  

Door de ontstane situatie van relatieve zelfstandigheid kon de Bataafse Republiek zich 

bestuurlijk, zonder een al te grote druk vanuit Frankrijk verder ontwikkelen. De nieuwe 

machthebbers gebruikten de bestaande bestuurlijke kanalen en vervingen daar de orangisten 

door patriotten: eerst de stadsbesturen, vervolgens de provincie en uiteindelijk, in maart 1795, 

de Staten-Generaal.458 De ambtenaren mochten gewoon blijven zitten, ongeacht hun politieke 

voorkeuren. Er was geen terreur en nauwelijks vergelding, ook niet toen de beslissing werd 

genomen om een paar leden van het oude landsbestuur te vervolgen. De revolutionairen deden 

dit volgens het bestaande recht, konden daarom geen basis voor een aanklacht vinden en 

trokken de procedure weer in.459 Deze ‘zachtaardigheid’ resulteerde ook in de publicatie van de 

Verklaring der Rechten van den Mensch en van den Burger op 31 januari 1795 en het 

 

456 Bijleveld, 1865, p. 18. 
457 Traité de La Haye, 27 floréal an III (16 mai 1795). Vindplaats: Archives du Cabinet de Louis Bonaparte, roi 

de Hollande. Inventaire des articles AF IV (1806-1810). Traités et conventions conclues entre la France et la 

République batave, puis royaume de Hollande; pièces diverses concernant les Affaires étrangères. (AF/IV /1791) 

2-24. Gebruikt: de weergave in Bijleveld, 1865, p. 208-214; Kossmann, 1986, p. 78-81.  
458 Kossmann, 1986, p. 80.  
459 Ibidem, p. 81.  



197 

 

voornemen om de Staten-Generaal te vervangen door een Nationale Vergadering en de leden 

daarvan te laten kiezen door het volk.460 Teneinde dit goed te kunnen organiseren en niet het 

gevaar te lopen om mensen uit te sluiten, was de eerste stap het tellen van alle burgers van 

Nederland, dat wil zeggen: iedereen die op dat moment een vaste woonplaats had in de 

Republiek. Buitenlanders die hier tijdelijk verbleven hoefden niet te worden geteld. Wel 

meegerekend werden de Nederlanders die tijdelijk in het buitenland verbleven. Speciale 

aandacht in de verklaring was er voor de joodse minderheid: zij werden als volwaardige burgers 

bestempeld omdat ze belasting betaalden en dus dezelfde rechten moesten krijgen als de andere 

burgers. Dat betekende dat ze niet alleen werden geteld en mochten stemmen bij verkiezingen, 

maar ook dat ze lid mochten worden van de gilden en de genootschappen.461  

 In de oproep aan het volk werd door de plaatselijke autoriteiten, de representanten, 

medegedeeld dat er een nauwkeurige telling zou gaan plaatsvinden van mannen, vrouwen en 

kinderen. Hierbij werd de eerste dag van de telling, die meerdere dagen in beslag kon nemen, 

vermeld. Ze zou worden uitgevoerd door daartoe aangewezen overheidsfunctionarissen. 

Mannen ouder dan 14 jaar en vrouwen ouder dan 12 jaar werden afzonderlijk genoteerd, evenals 

de jongens en meisjes onder respectievelijk 14 en 12 jaar. Personen die op de dagen van de 

telling niet in hun woonplaats verbleven moesten ervoor zorgen dat hun gegevens toch aan de 

tellers konden worden gegeven. Zo verscheen op zaterdag 10 oktober 1795 in de 

Amsterdamsche Courant de onderstaande oproep: 

 

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP 

PUBLICATIE 

De Representanten van 't Volk van Amsterdam, by aanschrijving van de Provisionele 

Representanten van het Volk van Holland gelast zynde, om zonder uitstel eene nauwkeurige 

telling te doen of te laten doen, van alle Ingezetenen, niet alleen Mansperssonen, maar ook 

Vrouwen en Kinderen, zich onder de Jurisdictie deezer Stad bevindende, maaken by deezen 

bekend: Dat die telling op eerstkomende Maandag den 12den deezer, en de vier volgende 

dagen, door de Wykmeesters in ieder Wijk, hun door de Regenten van de Huiszitten Armen, 

zo aan de Oude als Nieuwe Zyde, aanbevoolen, zal worden verricht; vertrouwende zy 

Representanten, dat de Ingezetenen, ten einde aan het verlangen der Provisioneele 

Representanten van 't Volk van Holland worde voldaan, de opgaave, volgens de daartoe door 

de Wykmeesters te doene vraagen, betreklyk het aantal der Persoonen, zo Mans en 

Jongelingen boven de 14 Jaaren, Vrouwen en jonge Dochters boven de 12 Jaaren, Kinderen 

 

460 Bannier, 1936, respectievelijk p. 1-12 (rechten van den Mensch) en p. 17-34 (Volkstelling en kiesprocedures).  
461 Zie ook: Rutjes, 2012, p. 143, 154; Bannier, 1936, p. 1-15, 17.  
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(waar door verstaan worden Jongelingen beneden de 14 Jaaren, en Meisjes beneden de 12 

Jaaren) als andere Huisgenooten, tot ieder Huis en Huisgezin behoorende, en Vreemden, naar 

waarheid zullen doen; zullende zy, welke zich buiten de Jurisdictie deezer Stad mogten 

bevinden, of niet te huis kunnen blyven, moeten zorgen, dat aan hunne Huizen of 

Woonplaatsen de nodige opgaave kan bekomen worden. 

Gearresteerd den 7den en gepubliceerd den 8sten October 1795,  

Het eerste Jaar der Bataafsche Vryheid. 

H. TEN BROEK, vt. 

Ter Ordonnantie van de voorn. Representanten, 

F.J. PELLETIER  

 

Een Amsterdams rapport dat direct na de volkstelling in de hoofdstad in oktober 1795 

verscheen, geeft iets prijs van de manier van tellen en de moeilijkheden die daarbij waren 

gerezen.462 Zo was er een vergadering geweest van een ‘commissie uit de Burgers Regenten’ 

waarin een instructie werd samengesteld voor de Wijkmeesters. Deze moesten de volgende 

belofte doen:  

 

Ik beloove, in tegenwoordigheid van een Alweetend God, dat ik, ingevolge de my, door de 

Representanten van het Volk van Amsterdam, aanbevolen last, in de telling van alle 

Ingezetenen, zich onder de Jurisdictie deezer Stad bevindend, my zal gedragen als een Man 

van eer, en in deeze myne verrichting my, naar myn beste vermogen, in alle deelen zal 

gedraagen naar de Publicatie van voormelde Representanten, den 7 deezer gearresteerd, en 

den 8 gepubliceerd, mitsgaders naar de Instructie, aan my door gemelde Representanten ter 

handen gesteld.463 

 

De 'Schryvers' die de lijst na de telling moesten verwerken kregen 1,10 gulden per dag 

uitbetaald. De problemen die waren gerezen hadden betrekking op (1) het niet eerlijk opgeven 

van het aantal huisgenoten omdat er een gerucht was verspreid dat de telling plaatsvond omwille 

van het hoofdgeld, (2) het niet opgeven van ingezetenen die buiten de stad verbleven en 

vergeten waren het aantal huisgenoten op te geven, (3) onduidelijkheid over de vraag wat er 

moest gebeuren met kinderen die elders naar school gingen (met het gevaar op dubbeltellingen), 

(4) de volkrijke 'Joodenbuurt' waar het gevaar bestond dat niet iedereen werd geteld, (5) de 

korte periode waarin geteld moest worden (tussen maandag 12 oktober en vrijdag 16 oktober) 

 

462 Oomens, 1989, p. 15; Farrets, J.P., 1795. 
463 Ibidem, p. 12. 
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en (6) onduidelijkheid over de vraag of de bewoners van de Godshuizen, het Gasthuis, het 

Pesthuis, het Spin- en Werkhuis en de stadsgevangenis geteld moesten worden.  

Waren bij het tellen van de bevolking alle burgers gelijk, bij het recht om deel te nemen 

aan de verkiezingen werden wel grenzen gesteld. Vrouwen waren uitgesloten en de mannen die 

wilden meedoen moesten ouder zijn dan 20 jaar en verklaren dat ze achter de soevereiniteit van 

het volk stonden en dus geen orangist waren. Mannen die voor hun levensonderhoud 

afhankelijk waren van een van de armenkassen mochten ook niet meedoen.464 Ten behoeve van 

de verkiezingen moest het land worden opgedeeld in grondvergaderingen: één op elke 500 

getelde zielen. Elke grondvergadering benoemde een kiezer, die samen met 29 andere kiezers 

één representant voor de Nationale Vergadering aanwees. In totaal werd het inwonertal van de 

Bataafse Republiek geschat op 1.890.00 inwoners, waaruit 3780 grondvergaderingen konden 

worden samengesteld die 126 representanten voor de Nationale Vergadering mochten 

benoemen.465 Elke representant vertegenwoordigde dus in theorie 15.000 zielen. Op basis van 

de latere uitkomsten van de volkstelling werd dit 14.924 zielen. In Tabel 4.3 zijn de aantallen 

representanten per provincie opgenomen.  

De resultaten van deze eerste nationale volkstelling werden zoals eerder opgemerkt, in 

de historisch-demografische literatuur als voldoende betrouwbaar beoordeeld. Als voornaamste 

argument hiervoor gold het gegeven dat de doelstelling niet fiscaal, maar bestuurlijk was: aan 

deelname kleefden geen directe persoonlijke gevolgen. 

 

provincie representanten 

Friesland 11 

Groningen 8 

Drenthe 3 

Overijssel 9 

Gelderland 15 

Bataafs-Brabant 14 

Zeeland 5 

Holland 55 

Utrecht 6 

totaal 126 

 
Tabel 4.3. De totale aantallen representanten per provincie en voor de gehele Bataafse Republiek (Commissie, 

1796, p. 138). 

 

 

464 Ibidem. 
465 Commissie, 1796, p. IV. NB: niet meegeteld werden Staats-Vlaanderen, Venlo en Maastricht, in 1795 

afgestaan aan Frankrijk.  
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Het was de eerste fase van een democratiseringsproces avant la lettre dat volslagen nieuw was 

en er waren weinig redenen om niet mee te doen. De vraag is of het volk dat zelf ook zo 

ervaarde: in de proclamaties werd alleen verteld dat het om een telling van personen ging. Niet 

terug te vinden in de literatuur, maar niettemin een belangrijke toevoeging op deze argumenten, 

was de kritiek op de volkstelling door de rapporteurs zelf: in het voorbericht van het officiële 

rapport uit december 1796 werden per provincie de gemaakte fouten opgesomd. Benadrukt 

werd dat de provincies niet allemaal dezelfde standaarden hanteerden voor het samenstellen 

van de lijsten met getelde zielen – waartoe ook kinderen en vrouwen behoorden – en voor het 

organiseren van de grondvergaderingen, inclusief het bepalen van degenen die kiesgerechtigd 

waren.466 

Zo was het moeilijk om uit de rapportages van Friesland op te maken welke zielen deel 

hadden uitgemaakt van welke grondvergadering. In een aantal provincies kwamen de totalen 

kiesgerechtigden van de volkstelling niet overeen met de totalen van de afzonderlijke 

vergaderingen: Groningen, Holland en Utrecht hadden alle drie een verschil van 10, in het dorp 

Druten waren er door een schrijffout 61 kiesgerechtigden teveel geteld en in heel Bataafsch-

Brabant door een soortgelijke fout 98. In dezelfde provincie waren Dinteloord en Willemstad 

ook meegenomen in de totalen van Holland.  

 

 

Afbeelding 4.1. Donkerkleurig lint met het opschrift REPRESENTANT. Het heeft toebehoord aan Jan Couperus, 

representant van het district Gouda. Bron: Rijksmuseum, Objectnummer NG-651. 

 

 

466 Ibidem, p. I. De formulering was: ‘de Lijsten der tellingen van het Volk in de byzondere Gewesten’.  
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De tellingen van Dinteloord lieten daarnaast verschillende uitkomsten zien: in Brabant had het 

dorp 1217 zielen en in Holland 1251. Drenthe had incomplete rapportages geleverd en in 

Overijssel waren de kiesgerechtigden uit Olst naar drie vergaderingen gestuurd zodat ze ook 

drie keer werden geteld. De enige provincie waar volgens de rapporteurs geen fouten waren 

gesignaleerd was Zeeland.467  

De nauwkeurigheid van de volkstelling werd in 1874 en 1875 in twijfel getrokken door 

J. ter Gouw in het tweede deel van zijn geschiedenis van Amsterdam, Amstelodamium, en door 

G.A. Fokker in zijn artikel over de bevolkingsaantallen van Middelburg van vóór 1795-1796. 

De eerste auteur stelde dat de instructies van de regering niet duidelijk waren voor wat betreft 

de inwoners die kort of langdurig elders verbleven tijdens de telling. Hij wees er ook op dat 

veel mensen nog gedacht moeten hebben dat de telling plaats vond om het hoofdgeld te bepalen, 

waardoor wegblijven profijtelijk was én dat het in de achterbuurten moeilijk tellen was vanwege 

‘de digte opeenhooping en de onbescheidenheid van ’t graauw’. Ter Gouw baseerde zijn 

twijfels op de overwegingen van de Amsterdamse commissie die in 1795 verantwoordelijk was 

voor de uitvoering van de volkstelling en die aangaf dat er rekening moest worden gehouden 

met een foutenmarge van ongeveer 4000 zielen op een totale bevolking van 217.024: een marge 

van bijna twee procent.468 Fokker hield voor Middelburg een wat hogere marge aan van 

ongeveer vijf procent: er waren in werkelijkheid geen 20.146, maar 21.000-22.000 inwoners. 

Volgens hem was de volkstelling van 1795-1796 minder nauwkeurig dan de latere tellingen in 

de negentiende eeuw omdat ze werd uitgevoerd door plaatselijke commissies die geen enkele 

ervaring hadden.469 Ze konden ook geen gebruik maken van wetenschappelijke inzichten over 

het tellen van de bevolking om de eenvoudige reden dat die er nog niet waren. Hierbij kan de 

kanttekening worden geplaatst dat in 1795 de werken van Willem Kersseboom en Nicolaas 

Struyck bekend moeten zijn geweest. Die waren halverwege de achttiende eeuw geschreven. 

Zoals bekend pleitten deze onderzoekers en auteurs vijftig jaar eerder al voor meer uniformiteit 

in volkstellingen.470 De vraag is evenwel of – Fokker volgend – de commissies in 1795 op basis 

van deze inzichten werden geïnstrueerd.  

In 1954 was het de Utrechtse hoogleraar economische geschiedenis Johannes Dillen die 

twijfelde aan de nauwkeurigheid van de volkstelling van 1795 in Amsterdam omdat hij de 

 

467 Ibidem, p. I-V. 
468 Ter Gouw, 1874, II, p. 281 (ook aangehaald in Ramaer, 1921, p. 186).  
469 Fokker, 1875, p. 98. 
470 Van Nierop, 1919, p. 197. 
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verschillen met de uitkomsten van de telling in 1622 te gering vond. Daarnaast verschilden de 

cijfers sterk met de telling van een tijdgenoot in 1795: de Goudse regentenzoon en latere 

politicus Rutger Metelerkamp.471 Van der Woude maakte in 1972 en 1980 korte metten met 

deze twee argumenten: volgens hem was de bevolking van Holland tussen 1622 en 1795-1796 

nog minder gestegen dan Van Dillen had aangenomen en zelfs achteruitgegaan en de getallen 

van Metelerkamp waren slechts berekeningen die niet konden worden vergeleken met de 

systematische aanpak van de regeringscommissies.472  

 

 

Afbeelding 4.2. Rapport van de Commissie tot het ontwerpen van een plan van constitutie voor het volk van 

Nederland: Volks-tellinge in de Nederlandsche republiek 1796.  

 

 

471 Metelerkamp was er al in 1804 van overtuigd dat de opgaven van de provincies als onvoldoende moesten 

worden beschouwd. Hij stelde het aantal inwoners van de Republiek ‘zonder enig gevaar van vergroting’ op 

twee miljoen, in plaats van de 1.880.463 (het getal dat gold vóór de correctie door de commissie zelf die een 

eindresultaat meldde van 1.883.009) die de volkstelling had laten zien; een afwijking in positieve zin van ruim 

zes procent. Helaas ging Metelerkamp niet in op de factoren die volgens hem voor dit verschil van ruim 100.000 

inwoners hadden geleid. Metelerkamp, 1804, p. 27. 
472 Van Dillen, 1954, p. 1-12; Van der Woude, 1972, p. 93-95, 687; Van der Woude, 1980, p. 106-107.  
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Van der Woude had klaarblijkelijk geen kennis genomen van de bezwaren van criticasters als 

Ter Gouw en Fokker, want in het Noorderkwartier stelde hij dat de officiële cijfers uit 1795-

1796 in de literatuur altijd zonder veel kritiek zijn gebruikt en dat alleen Van Dillen aan de 

nauwkeurigheid ervan twijfelde.473 Van der Woude heeft zijn positieve oordeel over de 

volkstelling van 1795-1796 altijd volgehouden. Behalve het argument dat er geen fiscale 

redenen waren om zich niet te laten tellen, wees hij erop dat de cijfers van 1795-1796 goed 

aansloten bij de latere tellingen in de Franse tijd en de rest van de negentiende eeuw. Een 

vergelijking met de uitkomsten van de inwoners- en huizentellingen in het Noorderkwartier 

versterkte zijn beeld. In 1980 roemde hij de vlijt van de tellers in 1795-1796 en het algemeen 

elan uit deze eerste jaren van de Bataafse Tijd.474 Daarmee had hij zeker een punt. In zijn 

berekeningen komen dan ook geen foutenmarges voor. In de onderstaande Zeeuwse casus zal 

dat wel gebeuren, ook al zijn de marges veel kleiner dan in de andere tellingen en reeksen van 

deze studie. 

 

4.2 Casus Zeeuwse steden 

In de literatuur tot op heden werden geen exacte datums genoemd waarop de volkstelling van 

1795-1796 in elke provincie plaatsvond. In de CBS-publicatie Twee eeuwen geteld uit 2007 

werd wel de telperiode genoemd: die duurde van 15 oktober tot en met 31 december 1795.475 

Deze termijn werd echter gebaseerd op de twee datums die in het rapport van de provincie 

Holland stonden maar niet werden genoemd door de Commissie die het hele land 

coördineerde.476 Het waren ook niet de start en het einde van de telperiode maar die van de 

publicatiedatum van het decreet van de landelijke commissie én van de dag waarop de resultaten 

ingeleverd moesten zijn.477 Die termijn hebben niet alle provincies gehaald. In een 

Archiefbeschrijving uit 1995 van het Nationaal Archief is dan ook te lezen dat in januari 1796 

de getrapte verkiezingen begonnen voor de afgevaardigden naar de Nationale Vergadering voor 

een periode van anderhalf jaar, ‘na een niet geheel voltooide volkstelling’.478  

 

473 Van der Woude, 1972, p. 687.  
474 Van der Woude, 1980, p. 106-107. 
475 Van Maarseveen, 2007, p. 421-439. 
476 Alleen voor de provincie Holland: Rapport van de Commissie tot de Telling en Verdeeling van het Volk van 

Holland. Den Haag, januari 1796. Landelijk: Commissie, 1796. 
477 Commissie, 1796, p. 3-4.  
478 Nationaal Archief, inventarisnummer 2.01.01.01, Inventaris van de archieven van de Wetgevende Colleges 

van de Bataafse Republiek en van het Koninkrijk Holland, 1796-1810, 10. Ook in: Kossmann, 1986, p. 81.  
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Van minimaal twee provincies zijn er aanwijzingen dat de telling, en/of het inleveren van de 

resultaten, pas later heeft plaatsgevonden, in elk geval na 12 februari 1796: Friesland en 

Zeeland. Deze laatste datum werd genoemd in een brief van de representanten van het Volk van 

Friesland aan de landelijke commissie waarin zij vroegen om uitstel van de Nationale 

Vergadering naar 9 maart. In de brief werd benadrukt dat ook Zeeland om dit uitstel had 

gevraagd.479 De Friezen zegden toe dat de volkstelling die nodig was om de representanten aan 

te wijzen, nu snel zou worden georganiseerd: ruim vóór 9 maart. Vanuit de vergadering van de 

Zeeuwse provisionele representanten op 28 februari 1796 kwamen er soortgelijke berichten, 

met dat verschil dat de Zeeuwen de volkstelling inmiddels hadden afgerond. De lijsten met de 

aantallen zielen per stad, dorp en gehucht waren in het verslag van deze vergadering 

opgenomen.480  

De vraag kan nu worden gesteld wanneer de tellingen in de beide provincies werden 

uitgevoerd. Zeker is dat de resultaten in maart bekend waren bij de landelijke commissie. Niet 

duidelijk is of de Friezen en de Zeeuwen al eerder hadden geteld en de resultaten hadden 

achtergehouden, of dat ze daadwerkelijk pas in februari zijn gaan tellen en zeer snel waren met 

het verwerken van alle formulieren en het opmaken en het drukken van de resultaten. Een 

vergelijking met de rapportage van de landelijke commissie op 16 januari 1796 van de telling 

in Holland laat zien dat de resultaten voor deze provincie dezelfde waren als die in de definitieve 

rapportage van eind 1796 waren gemeld: 828.542 inwoners. Ruim een week eerder, op 5 

januari, werden van de andere provincies berekeningen gepubliceerd die nogal uiteenliepen met 

de definitieve cijfers. In Tabel 4.4 zijn de verschillen te zien.481 Duidelijk wordt dat in elk geval 

Holland al op 16 januari beschikte over de definitieve cijfers, mogelijk eerder. Van Zeeland 

waren de resultaten op 28 februari bekend en van Friesland op 26 maart.  

Voor het antwoord op de vraag waarom deze twee provincies zo laat waren met de 

publicatie van hun gegevens, is het nodig om een kort overzicht te geven van de gebeurtenissen 

 

479 Rotterdamse Courant, 18 februari 1796, p. 2. 
480 Extraordinair Historisch Dagblad van Zeeland, 28 februari 1796, p. 9, 20-25.  
481 De Ommelander Courant, 5 januari 1796, p. 1, 8 januari 1796, p. 1; Commissie, 1796, p. 69; Friesche 

Courant, 26 maart 1796, p. 2; Drents Archief, 0001 Oude Staten Archieven, 2.1.7.179; Stichting Genealogische 

Werkgroep Twente, Lijst der Perzoonen in de Stad Almelo, 6 november 1795; Gelders Archief, 

Archieftoegangsnummer: 0016 – Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd – Inventarisnummer: 234; 

Jeurgens, 2002, p. 275; Extraordinair Historisch Dagblad van Zeeland, No 11, p. 20-25; Kesteloo, 1973, p. 22-

23; Nationaale Courant, 21 oktober 1795, p. 2; Amsterdamse Courant, 16 januari 1796, p. 1; Damsté, 1971, p. 7-

14. 
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die voorafgingen aan het uitschrijven van de volkstelling van 1795-1796 en het verband te 

leggen tussen deze gebeurtenissen en de volkstelling. 

 

 1795 1796 

 tellingen (niet 

gepubliceerd) 

berekening gepubliceerd 

 5-jan 8-jan 16-jan 28-feb 26-mrt 17-nov 

Friesland geen 150.000       160.777 161.513 

Groningen najaar 80.000 114.565       114.555 

Drenthe oktober, november 40.000         39.672 

Overijssel november 134.000         135.060 

Gelderland oktober  180.000         217.828 

Bataafs Brabant najaar 210.000         210.723 

Zeeland geen 75.000     82.212   82.212 

Holland najaar 825.000   828.532     828.542 

Utrecht augustus, september 102.000         92.904 

subtotaal   1.796.000         1.883.009 

correcties             2546 

totaal             1.880.463 

 
Tabel 4.4 Overzicht van de datums van telling en publicatie van de resultaten van de volkstelling in 1795 én 1796 

per provincie, 1795-1796. Van de volkstelling van 1795 en 1796 worden de basisgegevens (de tellijsten per dorp 

en stad) niet centraal bewaard. Ze zijn derhalve ook niet systematisch gedigitaliseerd. Een aantal lokale tellijsten 

is wel bewaard gebleven en in sommige gevallen getranscribeerd en gedigitaliseerd. Hiervan is onder andere 

gebruik gemaakt bij het vaststellen van de telperiode per provincie (zie de voorgaande voetnoten en de eerste 

kolom ‘1795, tellingen (niet gepubliceerd)’. Zie over de digitalisering van de volkstellingen 1795-1971: Doorn, 

2001, p. 211-226. De data van de volkstellingen 1795-1971 zijn beschikbaar via het online archiveringssysteem 

EASY van Data Archiving and Networked Services (DANS), een instituut van de KNAW en NWO 

(https://easy.dans.knaw.nl/ui/home). Ook hierin ontbreken de onderliggende data van de volkstelling van 1795. 

 

 

De Zeeuwse Staten verzetten zich, samen met Friesland, aanvankelijk fel tegen de vorming van 

de Nationale Vergadering, waarvan Holland de voornaamste stimulator was. Beide Provincies 

wilden niet zonder meer hun soevereiniteit afstaan. Het gevaar bestond dat de macht zou 

worden verdeeld over de provincies naar rato van de inwonertallen. In de bestaande Staten-

Generaal was dat wezenlijk anders: daar had elke provincie een gelijke stem. Meewerken aan 

de Volkstelling zou kunnen worden gezien als een instemming met de plannen voor de 

Nationale vergadering. Eerst moesten, zo hielden Zeeland en Friesland vol, alle provincies het 

eens worden over een constitutie waarin was geregeld welke bevoegdheden wel en niet moesten 

worden afgestaan aan de centrale macht.482 

 

482 Faber, 1972, p. 40-41. 
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De Zeeuwen waren het stelligst: er zou een commissie moeten komen, en zeker nog geen 

Nationale Vergadering, die de grondwet moest gaan voorbereiden. In die commissie moest 

Zeeland op gelijke voet zijn vertegenwoordigd als de andere provincies. Waar Friesland er nog 

wel mee kon instemmen dat Holland, als veruit de grootste provincie, een dubbel aantal 

stemmen kreeg, wees Zeeland dit af. Op 13 oktober 1795 stuurden de Zeeuwse representanten 

des Volks een brief aan hun Hollandse collega’s.483 Zij meldden daarin dat er in Zeeland niet 

zou worden begonnen met de volkstelling omdat er nog niet was gesproken over de 

voorwaarden en eindigden de brief met de oproep: 

 

Wy bidden Ul. dan Medeburgers en Bondgenooten! ondersteunt onze pogingen tot behoud 

der Vryheid, die pas ontlooken is tot behoud of herstel der Eendracht tusschen de 

Bondgenooten.484 

 

Voor Zeeland gold er, naast het verliezen van de soevereiniteit, nóg een belangrijk argument 

om pas akkoord te geven op de staatkundige veranderingen na de totstandkoming van een 

acceptabele constitutie: ‘s lands financiële huishouding. Al op 4 augustus 1795 hadden de 

provisionele representanten van Zeeland gewezen op de zware offers die de provincie moest 

opbrengen na het Tractaat van Den Haag van 16 mei 1795. De financiën van Zeeland waren 

daarvoor ontoereikend en de representanten waren van mening dat het  

 

de onredelykheid zelve zoude zyn, dat eene opoffering door het geheele Bondgenootschap 

gedaan, tot laste van één der Bondgenooten, die zulke verliezen minder dan een der andere 

dragen kan, privativelyk zoude komen.485 

 

Op 14 oktober 1795 kwam de Staten-Generaal met een reglementsvoorstel waarin de 

verkiezingen en de hieruit samen te stellen Nationale vergadering werden geregeld. Holland 

had een aantal concessies moeten doen waarmee aan de bezwaren van de provincies Groningen, 

Overijssel en Gelderland, die tot de meer gematigde twijfelaars behoorden, grotendeels werd 

tegemoetgekomen. De constitutie zou worden ontworpen door een commissie waarin de 

 

483 Brief van de Provisoneele Representanten des Volks van Zeeland aan de Provisoneele Representanten des 

Volks van Holland, gepubliceerd in de Middelburgsche Courant. 13 oktober 1795, p. 5-6. 
484 Ibidem. 
485 Resolutie van ‘de Provisionele Representanten des Volks van Zeeland, van den 4 Augustus 1795, op 

diversche Missives en andere Stukken, betrekkelyk de Capitulatie en voet waar op de 25000 Man Fransche 

Troupes, ingevolge het Tractaat van Alliantie, in dienst en soldy dezer Republicq zullen overgaan en behandeld 

worden’. Gepubliceerd in het Extraordinair Historisch Dagblad van Zeeland. 1795, no. 5, p. 77. 
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provincies naar rato van het aantal inwoners waren vertegenwoordigd. Holland had hierbij 

moeten inleveren: zij bleven weliswaar de grootste, maar met veel minder representanten dan 

waarop ze op basis van hun inwonertal recht hadden. Dit voorstel werd op 14 oktober 

aangenomen door de Staten-Generaal met vier tegen drie stemmen: Holland, Utrecht, Overijssel 

en Gelderland waren vóór, Friesland, Groningen en Zeeland tegen. Hoewel Holland dreigde 

om zich, met haar medestanders, apart te verenigingen, bleven Friesland en Zeeland en 

aanvankelijk ook Groningen tegenstander van het reglement. Drenthe en Bataafs Brabant waren 

voor, maar hadden nog geen toegang tot de Staten-Generaal. De Zeeuwse representanten deden 

twee weken later een nieuwe poging om steun te krijgen, nu bij de twee provincies die samen 

met Holland en Utrecht vóór hadden gestemd, maar de Zeeuwen mogelijk nog aan een 

meerderheid konden helpen: Overijssel en Gelderland. Ook Friesland en Groningen kregen de 

brief.486  

Hoewel het dreigement van Holland niet werd uitgevoerd, waren er zowel in Friesland 

als in Zeeland binnen de provinciale gelederen stemmen te horen die erop aandrongen het verzet 

te staken. Volgens een groep van 600 Zeeuwen zouden de negatieve gevolgen van het opgeven 

van de soevereiniteit niet opwegen tegen de ramp die zich zou voltrekken wanneer de provincie 

zich zou afscheiden van de rest van de Republiek. Men wees hierbij op de mogelijkheden die 

Holland had om economische sancties tegen Zeeland in te voeren. Dit sentiment werd al snel 

door de meerderheid van de Zeeuwse bevolking gedeeld en uiteindelijk besloot ook Zeeland, 

als laatste provincie, om zich aan te sluiten bij de Nationale Vergadering. 

In de na-oorlogse historisch-demografische literatuur is weinig geschreven over de 

volkstelling van 1795-1796. In de bronnenkritiek, zo die er al was, werd nooit gewezen op het 

verband tussen de politieke gebeurtenissen zoals hierboven beschreven en de kwaliteit van de 

volkstelling. En dat terwijl er, gezien de opstelling van Friesland en Zeeland, zeker invloed 

geweest moet zijn op zowel de uitvoering van en de deelname aan de tellingen als op de 

rapportages daarna. Deze invloed kende minimaal twee mogelijke manifestaties. 

1. Het is niet uitgesloten dat de Zeeuwse en Friese tellingen in grote haast zijn uitgevoerd 

omdat dit op het laatste moment – februari en maart 1796 – moest gebeuren. Hierbij kunnen 

meer fouten zijn gemaakt dan bij de andere provincies, die daar minimaal drie maanden 

voor hadden uitgetrokken – oktober, november en december – exclusief de tijd die er nodig 

 

486 Brief van de Provisoneele Representanten des Volks van Zeeland aan de Provisoneele Representanten des 

Volks van Gelderland, Friesland, Overyssel en Stad en Lande [Groningen], gepubliceerd in de Middelburgsche 

Courant. 31 oktober 1795, p. 1.  
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was om ordentelijke rapportages op te stellen. De fouten kunnen de resultaten in zowel 

positieve als in negatieve zin hebben beïnvloed.  

2. Omdat de Zeeuwse en Friese bevolking al maanden in onzekerheid verkeerde over de 

toekomst van de provincie en er voor- en tegenstanders waren, is het ook niet uitgesloten 

dat een deel van de laatste groep, de uiteindelijke verliezers, bij de telling verstek liet gaan. 

In dat geval zouden de gerapporteerde bevolkingsaantallen te laag zijn.  

Het is niet ondenkbaar dat, waar de discussie in vooral Zeeland en Friesland ging over 

het verlies van soevereiniteit, waarbij de aantallen inwoners bepalend waren voor het aantal 

stemmen in de Nationale Vergadering, er meer inwoners werden gerapporteerd dan er in 

werkelijkheid waren. Het was immers bekend dat 15.000 zielen een Representant 

opleverden en dat het aantal zielen dat overbleef, groter moest zijn dan 7500 om nog een 

extra Representant toegewezen te krijgen. Fraude met de totalen per provincie zou dan 

hebben geleid tot hogere aantallen dan er in werkelijkheid waren. In Tabel 4.5 zijn de 

resultaten van de tellingen weergegeven in absolute getallen en in aantallen representanten 

die de provincies toegewezen kregen voor hun vertegenwoordiging in de Nationale 

Vergadering. Deze cijfers geven integraal de resultaten weer van de volkstelling. 

Kanttekening hierbij is dat het toenmalige Nederland afweek van het huidige. Zeeuws-

Vlaanderen, Limburg en verschillende delen van Gelderland en Noord-Brabant behoorden 

niet tot de Republiek en zijn dus niet meegeteld. De tabel laat ook zien dat Zeeland op een 

haar na een extra Representant miste en dus 7212 getelde zielen moest afstaan aan de andere 

provincies.  

Bij Gelderland was dat precies andersom. Ook Friesland, Groningen en Drenthe 

sprongen er goed uit: deze provincies kregen er 3487, 5445 en 5328 zielen bij. Naast 

Zeeland ging dit ten koste van Overijssel, Bataafs Brabant, Holland en Utrecht die 

respectievelijk 60, 723, 996 en 2904 zielen moesten inleveren. Vooral bij Zeeland kan dus 

enige verdenking van fraude naar het rijk der fabelen worden verwezen. Het opwaarderen 

van de cijfers had makkelijk gekund: er waren maar 288 extra mensen nodig (7500 -/- 7212) 

om een extra Representant te krijgen.487 Daar stond tegenover dat de percentages van de 

winnaars in drie gevallen net boven de kritische grens van 7500 lagen. Opwaardering zou 

dus gebeurd kunnen zijn bij Gelderland, Groningen en Drenthe. Friesland is onverdacht 

 

487 Het aantal representanten was van te voren bekend. Op basis van de schattingen van het aantal zielen per 

representant, konden de provinciale autoriteiten die de stemmen telden, in theorie globaal berekenen hoeveel 

representanten zij zouden krijgen en hoeveel stemmen daarvoor nodig waren. 
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omdat daar de cijfers ruim boven de 7500 lagen. De conclusie is dat juist de twee provincies 

die bang waren hun macht te verliezen aan de Nationale Vergadering, Zeeland en Friesland, 

in de minst verdachte hoek terecht zijn gekomen. Het illegaal opwaarderen van de cijfers is 

hier het minst waarschijnlijk. Deze conclusie sluit evenwel niet uit dat het elders wel is 

gebeurd.  

 

provincie 

zielen 

(geteld) 

represen-

tanten 

(exact) 

repre-

sentanten 

(gekregen) 

zielen erbij 

gekregen 

zielen 

ingeleverd 

Friesland 161.513 10,77 11 3487  

Groningen 114.555 7,64 8 5445  

Drenthe 39.672 2,64 3 5328  

Overijssel 135.060 9 9  60 

Gelderland 217.828 14,52 15 7172  

Bataafs Brabant 210.723 14,05 14  723 

Zeeland 82.212 5,48 5  7212 

Holland 825.996 55,07 55  996 

Utrecht 92.904 6,19 6  2904 

totaal 1.880.463 125,36    

 
Tabel 4.5. Resultaten van de volkstelling van 1795-1796 in aantallen zielen en representanten alsmede de 

verdeling van de ‘rest-zielen’ van de provincies die 7.499 of minder zielen over hielden, over de provincies 

waarbij dat aantal 7.500 of meer bedroeg. 

 

De hiervoor genoemde invloedsfactoren 1 en 2 kunnen worden toegevoegd aan de argumenten 

die auteurs als Metelerkamp, Ter Gouw, Fokker en Van Dillen opvoerden om hun twijfels aan 

de nauwkeurigheid van de volkstelling van 1795-1796 te onderbouwen488: 

3. de instructies van de regering waren niet duidelijk voor wat betreft de inwoners die kort of 

langdurig elders verbleven tijdens de telling, een factor die in de havensteden van Zeeland 

een relatief sterke rol zal hebben gespeeld omdat er veel zeevarenden woonden;  

4. veel mensen moeten hebben gedacht dat de telling plaatsvond om het hoofdgeld te bepalen 

waardoor wegblijven profijtelijk was; 

5. in de achterbuurten van de steden was het moeilijk tellen; 

6. er was waarschijnlijk nauwelijks wetenschappelijke onderbouwing van de te gebruiken 

methodiek; 

7. de tellers waren onervaren. 

 

488 Ter Gouw, 1874, p. 281; Fokker, 1875, p. 98; Van Nierop, 1919, p. 197; Metelerkamp, 1804, p. 27. 
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Al met al is er hiermee voldoende grond om te twijfelen aan de nauwkeurigheid van de 

resultaten van de volkstelling van 1795-1796 in alle provincies. Er zal daarom rekening moeten 

worden gehouden met een foutenmarge, zowel naar beneden als naar boven. Het meest 

waarschijnlijk is de laatste. Het was immers nog steeds niet al te moeilijk om buiten het vizier 

van de volkstelling te blijven, om welke reden dan ook. Bij de tellingen van na 1795-1796 was 

dat veel moeilijker omdat de registers van de burgerlijke stand in de Franse Tijd meer uniform 

en daarmee nagenoeg dekkend werden.  

 

stad zielen marge 6,4% marge -10% marge +10% 

Arnemuiden 826 879 743 909 

Brouwershaven 690 734 621 759 

Goes 3711 3949 3340 4082 

Middelburg (stad) 17.687 18.819 15.918 19.456 

Tholen (+ Schakerloo) 1695 1803 1526 1865 

Veere (+ Zandijk binnen) 1860 1979 1674 2046 

Vlissingen 5691 6055 5122 6260 

Zierikzee 6086 6476 5477 6695 

totaal steden 38.246 40.694 34.421 42.071 

totaal Zeeland 82.212 87.474 73.991 90.433 

 
Tabel 4.6. De totale aantallen getelde zielen in de steden van Zeeland (Commissie, 1796, p. 40-43. Zie ook Bijlage 

4.1). 

 

De berekening van de politicus en tijdgenoot Rutger Metelerkamp in 1804, die het inwonertal 

van de Republiek zonder voorbehoud bijna 120.000 (6,4%) hoger stelde dan het officiële getal 

van de volkstelling, mag om deze reden serieus worden genomen.  

 

eiland 
grond-

vergade-

ringen 

repre-

sentanten 

Walcheren 75 2 

Zuid-Beveland 32 1 

Tholen, Sint Philipsland, Noord-Beveland en Wolphaartsdijk 21 1 

Schouwen-Duiveland 32 1 

totaal 160 5 

 
Tabel 4.7. De totale aantallen grondvergaderingen en representanten in Zeeland, per eiland (Commissie, 1796, p. 

40-43. Zie ook Bijlage 4.2). 
 

 

Omdat deze auteur geen uitspraak deed over de verdeling van dit aantal over de provincies, kan 

hiervan geen onderverdeling worden gemaakt. Aan de tabel met de Zeeuwse cijfers zijn daarom 
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drie extra kolommen toegevoegd: de eerste met de geschatte foutenmarge van Metelerkamp 

van 6,4 procent en de tweede en de derde met de foutenmarge van 10 procent positief en 

negatief zoals die is gehanteerd in de hoofdstukken 3 en 4. De twee basistabellen met alle steden 

en dorpen van Zeeland zijn opgenomen in de Bijlagen 4.1 en 4.2. Op deze pagina’s bieden de 

tabellen 4.6 en 4.7 een samenvatting hiervan: respectievelijk de totalen van de hele provincie 

Zeeland en de acht steden en de aantallen grondvergaderingen en representanten per eiland.  

 

Zeeland 1548, 1649 en 1796 

In hoofdstuk 2 is vastgesteld dat de Passus-telling, meer dan alle eerder ontwikkelde methoden, 

geschikt is om op basis van de stadsplattegronden van Jacob van Deventer, de stedelijke 

inwonertallen in de periode 1548-1560 als beginpunt te nemen voor het onderzoek naar de 

demografische ontwikkeling van de acht Zeeuwse steden tussen 1548 en 1796. Tevens wezen 

de resultaten van de tests op de plattegronden van Leiden, Gent en Kortrijk erop dat dit 

waarschijnlijk ook het geval zal zijn met de andere plattegronden van Van Deventer.  

 In hoofdstuk 3 is vastgesteld dat de plattegronden van Joan Blaeu uit 1649 minder 

nauwkeurig zijn dan die van Van Deventer 100 jaar eerder, maar dat ze als voordeel hebben dat 

de ingetekende huizen de werkelijkheid dicht benaderen en bijna exact zijn te tellen. Ook hier 

kan niet anders dan te worden geconcludeerd dat deze plattegronden geschikt zijn om de 

stedelijke inwonertallen van halverwege de zeventiende eeuw met een aanzienlijke mate van 

nauwkeurigheid vast te stellen.  

Het eindpunt – 1796 – is in dit hoofdstuk berekend, zodat nu van elk van de acht steden 

het verloop van de bevolking tussen 1548, 1649 en 1796 kan worden getoond. Dit gebeurt in 

figuur 4.1 en Tabel 4.8. De tabel geeft per stad en per jaar de bandbreedte aan van de 

gehanteerde reductiefactoren 5-6. In de figuur is het gemiddelde hiervan gebruikt: 5,5. Voor de 

cijfers uit 1796 zijn de exacte gegevens van de volkstelling gebruikt. Duidelijk te zien is dat 

Middelburg de enige stad is die na 1649 nog groeide. Alle andere steden namen af in inwonertal. 

Toch bleef Zeeland een provincie met een relatief hoge urbanisatiegraad. De volkstelling van 

1796 was daarover duidelijk: 38.246 van de 82.212 Zeeuwen woonden in een van de acht 

steden: 47 procent. Alleen Holland en Utrecht hadden een hoger percentage. Wanneer de 

kleinere steden Arnemuiden en Brouwershaven bij het platteland worden gevoegd, resteert nog 

altijd een percentage van 43 procent en blijft de derde plaats op de urbanisatieranglijst van 1796 

gehandhaafd. In de meeste historisch-demografische literatuur over Nederland na 1795-1796, 

is Zeeuws-Vlaanderen bij Zeeland gevoegd om de latere volkstellingen beter te kunnen 
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vergelijken. Als gevolg hiervan werd de urbanisatiegraad in de provincie op 30-35 procent 

gesteld.489 

 

 

Figuur 4.1. De ontwikkeling van de bevolking in de acht Zeeuwse steden tussen 1548 en 1796. Logaritmische 

schaal. NB: Voor Brouwershaven is geen tussenpunt in 1649 bekend. Gehanteerde reductiefactor: 5,5. 

 

 

489 Zie bijvoorbeeld Van der Woude, 1980, p. 125. Ramaer hield wel de originele aantallen aan: Ramaer, 1921, 

p. 186. 
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 1548 1649 1796 

Arnemuiden 1300/1600 1700/2040 826 

Brouwershaven 2300/2800 - 690 

Goes 2700/3200 4100/4920 3711 

Middelburg  6700/8000 11.750/14.100 17.687 

Tholen  1900/2300 2800/3360 1695 

Veere  3000/3600 3350/4020 1860 

Vlissingen 3900/4600 6875/8250 5691 

Zierikzee 7300/8700 6900/8280 6086 

totaal  29.100/34.800 37.475/44.970 38.246 

 

Tabel 4.8. De inwonertallen van de acht Zeeuwse steden volgens de Passus-telling voor 1548, de huizentelling 

voor 1649 en de eerste nationale volkstelling voor 1795-1796. 
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5. EVALUATIE 

 

De ontwikkeling van de bevolking in de acht Zeeuwse steden zoals weergegeven in figuur 4.1 

is een zeer globale en kent over de onderzoeksperiode van 250 jaar maar drie meetpunten: 1548, 

1649 en 1796. De keuze hiervoor werd bepaald door het gegeven dat er slechts drie clusters van 

bronnen beschikbaar zijn die in alle drie de jaren op provinciaal én nationaal niveau voldoende 

dekking hebben: de stadsplattegronden van Jacob van Deventer en Joan Blaeu uit 1548 en 1649 

en de nationale volkstelling van 1795-1796. Tevens waren er aanwijzingen dat de 

gegevensverzameling per stad in elk van de drie jaren, voldoende eenvormig was. Dat laatste 

werd door de verschillende metingen, tellingen en vergelijkingen in de hoofdstukken 2, 3 en 4 

bevestigd. Omdat er voor de tussenliggende jaren geen materiaal voorhanden is dat aan dezelfde 

voorwaarden voldoet, kunnen de bevolkingsontwikkelingen in deze jaren slechts per stad of 

cluster van steden worden berekend. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval met de huizentelling 

gehouden ten behoeve van de verponding in de Hollandse steden in de periode 1630-1632 die 

in hoofdstuk 3 is gebruikt om de inwonertallen van Edam te kunnen vaststellen. Van de steden 

in dit gebied zou daarom een reeks kunnen worden gemaakt met een meetpunt in 1630-1632. 

Deze valt echter nagenoeg samen met de reeks die de plattegronden van Blaeu opleverden, 

zodat er hier meer sprake is van een extra controlemogelijkheid, dan van een nieuw meetpunt. 

 

5.1 Alternatieven achttiende eeuw 

Dit bezwaar geldt niet, of in elk geval veel minder, voor een andere contemporaine bron: de 

monumentale uitgave van de Amsterdamse boekverkoper en uitgever Isaac Tirion: 

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden zoals die vanaf 1739 het licht zag. De twee 

Zeeuwse delen, IX en XX, verschenen in 1751 en 1753.490 De reeks bevatte per deel zowel de 

beschrijvingen van de betreffende provincie als die van de steden, dorpen, kastelen en 

buitenplaatsen. Bij de laatste werden in veel gevallen ook de aantallen huizen en inwoners 

vermeld. Een enkele keer werd aangegeven waar de cijfers vandaan kwamen. Hoewel, zoals uit 

het onderstaande zal blijken, de gegevens uit de Tegenwoordige staat uit de periode rond 1750 

 

490 Tirion, 1753, Deel IX en XX. 



215 

 

uiterst beperkt zijn en er zelfs vraagtekens kunnen worden gesteld bij de betrouwbaarheid ervan, 

loont het toch de moeite om ze gedeeltelijk te gebruiken als tussenpunt in de reeksen 1548-

1649-1796. In Tabel 5.1 zijn deze aantallen voor wat betreft de Zeeuwse steden weergegeven. 

Hierbij kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst: 

1. De auteurs van de Tegenwoordige staat waren niet consequent in het noemen van de 

aantallen huizen en inwoners. Zo werd Arnemuiden wel besproken, maar zonder de 

betreffende cijfers. Ook werd zelden de herkomst vermeld: de inwonertallen werden zonder 

uitzondering gepresenteerd als ‘schattingen’ en de huizenaantallen kregen alleen bij 

Middelburg, Tholen en Veere een bronverwijzing (vetgedrukt in de tabel).  

 

stad inwoners huizen bron huizen 

Arnemuiden - -  - 

Brouwershaven 1000 306  - 

Goes 3500 850  - 

Middelburg 25.000 3885  ‘Komptoir der Registrature uit 

1739’ 
Tholen  - 363  ‘Quohier uit 1738’ 

Veere  - 700  ‘Lijst der verpondingen uit 1700’ 

Vlissingen 8000 -  - 

Zierikzee  - 1981  - 

 

Tabel 5.1. Aantallen inwoners en huizen volgens de opgave in de Tegenwoordige staat in 1753 (Tirion, 1751 en 

1753: deel IX en XX. De aantallen per stad: Brouwershaven XX, p. 369; Goes XX, p. 26; Middelburg IX, p. 161; 

Tholen XX, p. 80; Veere XX, p. 168; Vlissingen XX, p. 115; Zierikzee IX, p. 320; in de plaatsbeschrijving van 

Arnemuiden zijn geen aantallen inwoners en huizen opgenomen). 

 

2. Het huizenaantal van de 33 wijken van Middelburg werd vastgesteld op 3885 in 1739. De 

auteur baseerde zich op het ‘Komptoir der registrature’ uit dat jaar. Dit archiefstuk is niet 

meer te raadplegen omdat het verloren is gegaan.491 Van 1752 is echter wel een ander 

archiefstuk beschikbaar: het hier al eerder behandelde huisschattingsregister.492 Hierin staat, 

ook voor de 33 wijken, een huizenaantal van 3.046, ruim 800 minder dan het aantal in de 

Tegenwoordige staat van dertien jaar eerder. Het is niet aannemelijk dat de stad in zo’n 

korte tijd zoveel kleiner was geworden, om daarna weer te groeien. Een mogelijke oorzaak 

voor het verschil is dat de registratie van 1739 een telling was, waarin ook alle splitsingen 

 

491 Zie de vermelding in de inventaris van het Zeeuws Archief bij: 10. Rechterlijke, Weeskamer en Notariële 

Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE), 1456-1811 (1852), Ontvangboek van de emolumenten, vallende ten 

comptoire van de registrature, 1723-1781.  
492 Zeeuws Archief, 33.3 Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland 1955-1999, zestiende-twintigste 

eeuw. Inv.nr.: 1955.10. Opgave van de wijkindeling van Middelburg, 1752.  
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van huizen werden meegenomen, en dat dit in de schatting van 1752 veel minder het geval 

was. In het commentaar bij de laatste werd hier een opmerking over gemaakt: ‘Dat het getal 

der Huizen inde laatste Colom, in veele wijken niet accordeerd met het laatste Nummer […] 

heeft tot rede, de splitsing, van sommige’.493 

 

 

Afbeelding 5.1. Het huisschattingsregister van Middelburg uit 1752 (Zeeuws Archief, 33.3 Verzameling 

Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland 1955-1999, zestiende-twintigste eeuw. Inv.nr.: 1955.10).  

 

3. Voor de stad Tholen werd een aantal van 363 huizen genoemd. De bron was een ‘Quohier 

uit 1738’. Deze bron bestaat nog steeds en vermeldt inderdaad dit aantal.494 Van Tholen 

 

493 Ibidem. De volledige tekst bij de schatting (die per wijk de aantallen weergeeft en ondergebracht in twee 

kolommen) luidt: [eerste folio] ‘De Stad Middelburg is ten aanzien der Huizen verdeeld in 33 Wijken, welke 

ieder, volgens het Register der Huisschatting, inzich bevatten, een aantal, als in de laatste Colom, hier onder is 

uitgedrukt’.; [tweede folio] ‘Dat het getal der Huizen inde laatste Colom, in veele wijken niet accordeerd met het 

laatste Nummer derzelver, als bijvoorbeeld hier nevens: de 18 wijk begint no. 1 en eindigd in der rang der 

nummers met no. 109. en echter het geheele getal beloopt 113, heeft tot rede, de splitsing, van sommige, welke 

dan onder de Letters A. B en [?] agter ieder wijk werden ingeschreven in t Register der schatting, en dus het 

getal daar door vermeerderd.’. 
494 Romeijn, 2001; Zeeuws Archief, 511 Rekenkamer van Zeeland, ‘Rekenkamer D’, (1573) 1597-1805 (1808), 

1. Dubbele honderdste penning, 1579-1808. 



217 

 

bestaat ook een manuscriptkaart van Hattinga, die als basis heeft gediend voor de 

plattegrond van de stad in de Tegenwoordige Staat. Het aantal opstallen bedroeg 392.495 

4. Het huizenaantal in Veere werd op 700 gesteld, met als bron een ‘Lijst der verpondingen’ 

uit 1700. Blom kwam in 1993 in zijn artikel over Veere Demografie van een dode stad tot 

een aantal van 718 huizen in 1700 en 508 in 1748. Als bronnen gebruikte hij de kohieren 

van respectievelijk het klapper- en lantaarngeld en de liberale gift.496  

 

 

Afbeelding 5.2. Plattegrond van Tholen, gemeten door (W.T.) Hattinga anno 1744. Vindplaats: Zeeuws Archief, 

Atlassen Hattinga, nr 157.  

 

495 Plattegrond van Tholen, gemeten door (W.T.) Hattinga anno 1744. Vindplaats: Zeeuws Archief, Atlassen 

Hattinga, nr 157. NB: de huizen en de gebouwen zijn op deze kaart niet goed te onderscheiden, vandaar dat hier 

de term ‘opstallen’ wordt gebruikt. 
496 Blom, 1993, p. 8; Zeeuws Archief, 2000 Stad Veere, 1349-1816, 1744-1745 Kohieren van het wacht-, 

klapper- en lantaarngeld, 1700, circa 1773; 2000 Stad Veere, 1349-1816, 1708-1781 Stukken afkomstig van de 

commissie tot inning van de Liberale Gift, 1747-1748. 



218 

 

Bovenstaande beknopte analyse laat voor wat betreft Tholen en Veere zien dat de data in de 

Tegenwoordige staat overeenkomen met de resultaten van later onderzoek in vergelijkbare 

bronnen. In Middelburg is er sprake van een aanzienlijk verschil. Controle is hier niet mogelijk 

omdat een van de twee bronnen verloren is gegaan. Het is echter aannemelijk dat, zoals hiervoor 

beargumenteerd, er in de registratie en de berekening verschillende methoden en eenheden zijn 

gebruikt. In figuur 5.1 is figuur 4.1 voor wat betreft Middelburg, Tholen en Veere aangevuld 

met de data in de Tegenwoordige staat. Hiervan zijn alleen de gegevens gebruikt die gebaseerd 

waren op primaire bronnen. De reeksen voor deze drie steden, aangevuld met de gegevens uit 

de eerste helft van de achttiende eeuw, geven dezelfde trend als die in figuur 5.1: duidelijk te 

zien is dat Middelburg de enige stad is die tussen 1649 en 1796 nog groeide. De aanvulling laat 

echter duidelijk zien dat die groei na 1739/1752 afvlakte. Veere en Tholen kenden tussen 1700 

en 1800 een sterk verval voor wat betreft de inwonertallen: de eerste met meer dan de helft, de 

tweede met eenderde.  

 

 

Figuur 5.1. Aantallen inwoners van Veere, Tholen en Middelburg, waarbij de gegevens uit Figuur 3.1 zijn 

aangevuld met de gegevens in de Tegenwoordige staat voor Middelburg (1739), Tholen (1738) en Veere (1700). 
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Ten slotte dient te worden opgemerkt dat de gegevens uit de eerste helft van de achttiende eeuw 

in bovenstaande grafiek volledig zijn geconstrueerd op basis van ‘alternatieve bronnen’, 

waaronder in deze studie wordt verstaan: niet behorend tot de stadsplattegronden van Van 

Deventer en Blaeu en de volkstelling van 1795-1796. Hierop is daarom de in de hoofdstukken 

2 en 3 verwoorde bronnenkritiek van toepassing.  

 

 

5.2 Migratie 

Op basis van Tabel 4.8 en Figuur 4.1 in hoofdstuk 4 kunnen ook uitspraken worden gedaan 

over de omvang van de totale migratie tussen 1548, 1649 en 1796. In hoofdstuk 1 werd gesteld 

dat hierover nog weinig is gepubliceerd. Zo kwam de delen II en III van de Geschiedenis van 

Zeeland in 2012 en 2013 niet verder dan het noemen van een aantal cijfers uit de verschillende 

poorterboeken, die voor de meeste steden in meer of mindere mate aanwezig zijn, maar die lang 

niet het volledige beeld laten zien: van de niet betalende en dus niet ingeschreven nieuwe 

stedelingen en van de vertrekkers is weinig tot niets bekend. Ook onthielden de auteurs zich 

van het presenteren van reeksen op provinciaal niveau en uitspraken hierover.497  

Voor het maken van een reeks die enig inzicht biedt in het volume van stedelijke 

migratiebewegingen zijn de inwonertallen nodig in diverse peiljaren, alsmede de geboortesaldi. 

Het verschil tussen het aantal inwoners in het eerste en laatste jaar minus het geboortesaldo, 

levert het migratiesaldo op.498 Eenzelfde berekening met het migratiesaldo leidt tot het 

geboortesaldo. Dat laatste zal niet zo vaak voorkomen: migratiesaldi kunnen zelden vanuit het 

bronnenmateriaal worden berekend. Immers: er kan nooit precies worden vastgesteld hoeveel 

immigranten en hoeveel emigranten er in een bepaalde periode waren. Over emigranten is 

nauwelijks rechtstreeks en systematisch bronnenmateriaal te vinden. Van immigratie is meer 

bekend dankzij de poorterboeken, maar die bevatten slechts de betalende gezinshoofden die 

ook daadwerkelijk poorter wilden worden. Geboortesaldi kunnen daarentegen wel bij 

benadering worden berekend uit de beschikbare geboorte- en sterftecijfers. Het is een 

 

497 Van Cruyningen, 2012, p. 114 (verwijst naar Briels, 1985, p. 220), 115-121; Brusse, 2013, p. 134-139. 
498 De gebruikte geboortesaldi bevatten alle geregistreerde geboorten en sterftes. Hierin dus ook vroeggeboorten 

en kindersterftes. NB: migratiesaldi zouden alle geregistreerde inkomende en vertrekkende stedelingen moeten 

bevatten. Zoals eerder aangegeven zouden alleen de poorterboeken hierover enige informatie kunnen geven, zij 

het beperkt omdat die alleen nieuwkomers bevatten. Bovendien werden lang niet alle nieuwkomers 

geregistreerd. Er zou een internationale database nodig zijn om de bevolkingsbewegingen van de groep poorters 

in kaart te brengen. In veel gevallen werd bij de aankomstregistratie ook de stad van herkomst vermeld. 
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interessante exercitie om van een land, een regio of een stad een fictieve berekening te maken 

waarbij alleen de geboortesaldi worden gebruikt: het aantal geboorten minus het aantal sterftes.  

Figuur 5.2, waarin zijn opgenomen de geboortesaldi als percentages van de 

bevolkingstotalen van 404 parochies in Engeland en van Londen tussen 1550 en 1800, laat de 

volgende trend zien: stabilisatie (Engeland) en groei (Londen) in de eerste halve eeuw en daling 

daarna, gevolgd door een stijging in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw.499 De 

gemiddelde percentages zijn -4,98 procent voor Londen, en +1,98 procent voor de 404 

parochies.  

 

 

Figuur 5.2. Ontwikkeling geboortesaldi als percentages van de bevolkingstotalen van 404 parochies in Engeland 

en van Londen tussen 1550 en 1800.
500 

 

Omdat de geboortesaldi van Londen tussen 1550 en1800 nooit substantieel in de plus waren, 

moet de forse groei van de stad in deze periode worden toegeschreven aan de positieve 

migratiesaldi: London groeide in deze 250 jaar van 120.000 naar 900.000 inwoners. Hierbij 

dient de kanttekening te worden gemaakt dat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen 

personen die van het platteland in de omgeving naar de stad verhuisden en degenen die dit 

vanuit een ander land deden. Een tweede kanttekening betreft de kwaliteit van het 

bronnenmateriaal dat is gebruikt voor het berekenen van de saldi. Hiervan is eerder vastgesteld 

dat het, in elk geval voor wat betreft de Nederlandse situatie, nooit als enige bron kan dienen 

voor conclusies over de ontwikkeling van de bevolking op provinciaal en nationaal niveau. Dit 

 

499 Wrigley, 1981, p. 166-167, p. 528-535. 
500 Wrigley, 1981, p. 166-167, p. 528-535. 
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geldt ook voor de geboortesaldi van de 404 parochies, afkomstig uit het Britse onderzoek van 

Wrigley & Schofield.501 De parochies zijn verspreid over heel Engeland. Londen en andere 

grote steden behoren hier niet toe. De Britse gegevens zijn voor een belangrijk deel door de 

zogenaamde techniek van back projection verkregen. De kanttekeningen die hierbij in 

hoofdstuk 1 van deze studie zijn geplaatst, gelden daarom ook automatisch voor het gebruik 

ervan voor de Zeeuwse casus.502 Toch ligt het voor de hand om deze twee Engelse reeksen als 

uitgangspunt te nemen voor de Zeeuwse inwonertallen per stad en op deze wijze een indicatie 

te krijgen van het aandeel van migratie in de bevolkingscijfers. Het gemiddelde geboortesaldo 

tussen 1548 en 1796 krijgt drie scenario’s: respectievelijk -5, 0 en +5 procent van de 

bevolkingstotalen. Dat de nullijn waarschijnlijk het dichtst bij de realiteit ligt, werd in 2012 

onderschreven door de auteurs van de demografiehoofdstukken in deel II en III van de 

Geschiedenis van Zeeland.503 De Vries & Van der Woude stelden in 1995 dat er tussen 1680 

en 1815 zelfs sprake was van een sterfteoverschot.504  

 

  

migratiesaldi (bij een 

gemiddeld geboortesaldo 

van -5%)  

migratiesaldi (bij een 

gemiddeld geboortesaldo 

van 0%)  

migratiesaldi (bij een 

gemiddeld geboortesaldo 

van +5%) 

  

1548-

1649 

1649-

1796 

1548-

1796  

1548-

1649 

1649-

1796 

1548-

1796  

1548-

1649 

1649-

1796 

1548-

1796 

Arnemuiden  464 -1073 -609  440 -1020 -580  420 -971 -551 

Brouwershaven  -1286 -657 -1944  -1230 -630 -1850  -1164 -595 -1758 

Goes  1624 -857 768  1550 -820 730  1470 -775 694 

Middelburg   5865 5023 10.889  5590 4780 10.370  5307 4545 9852 

Tholen   1083 -1472 -390  1030 -1400 -370  979 -1332 -352 

Veere   366 -1893 -1527  350 -1800 -1450  332 -1713 -1381 

Vlissingen  3485 -1982 1503  3320 -1890 1430  3153 -1794 1359 

Zierikzee  -387 -1602 -1990  -370 -1530 -1900  -351 -1450 -1800 

Totaal  11.214 -4514 6700  10.680 -4310 6380  10.146 -4084 6062 

 

Tabel 5.2. Migratiesaldi van acht Zeeuwse steden in de periodes 1548-1649, 1649-1796 en 1548-1796. Het 

relatieve aandeel van de geboortesaldi in de totale bevolking voor deze periodes is gesteld op respectievelijk -5, 0 

en +5 procent. Reductiefactor 5,5. NB: het bevolkingscijfer voor Brouwershaven in 1649 is een schatting en 

daarmee ook de migratiesaldi in de drie periodes. 

 

Gevoegd bij de gegevens over de periode van voor 1680, waarin Engeland en ook London 

aanvankelijk een opgaande lijn lieten zien die eerst stabiliseerde en tegen 1650 weer daalde om 

 

501 The Cambridge Group for the History of Population and Social Structure (Campop), Aggregative 

demographic extractions from 404 English parishes (cd-rom onder voorwaarden beschikbaar gesteld). 

Cambridge, 1981. 
502 Zie hiervoor Hoofdstuk 1.  
503 Van Cruyningen, 2012, p. 114; Brusse, Bevolking, p. 134.  
504 De Vries, 1995, p. 97.  
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daarna weer toe te nemen, lijkt de nullijn het meest aannemelijk, met de twee andere scenario’s 

van -5 en + 5 procent. De bevolkingsaantallen in dit model aan het begin en het eind van een 

periode zijn dan gelijk. Het verschil met de werkelijke aantallen representeert dan het 

migratiesaldo volgens de basisformule: Bevolkingsgroei = (Geboorten – Sterftes) + 

(Immigranten – Emigranten).505 In tabel 5.2 worden de drie scenario’s gepresenteerd. In de 

bespreking van de migratiegegevens wordt uitgegaan van de nullijn. De positie van Middelburg 

is afwijkend van dat van de andere steden. Het is de enige stad waar in beide periodes meer 

mensen gingen wonen dan er vertrokken. In totaal waren er tussen 1548 en 1796 netto ruim 

10.000 immigranten, waarvan 53 procent vóór 1649 en 47 procent daarna. In de achttiende 

eeuw hadden de nieuwkomers voornamelijk economische motieven. De stad had zich in de 

achttiende eeuw immers kunnen handhaven als internationale haven- en handelsstad.506  

 

 

Figuur 5.3. Migratiesaldo acht Zeeuwse steden en Zeeland in de periodes 1548-1649 en 1649-1796. Het 

geboortesaldo voor deze periodes is gesteld op 0. Reductiefactor 5,5. 

 

 

505 Newell, 1988, p. 82.  
506 Brusse, 2006, p. 60-61; Brusse, 2013, p. 134, 78-93. 
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De cijfers tonen ook aan dat de migranten die in de achttiende eeuw naar de provincie kwamen, 

zich vooral vestigden in Middelburg. Het totale migratiesaldo van Zeeland is daardoor sterk 

beïnvloed: ruim 6.300. Dit is de som van het positieve saldo in de periode 1548-1649 en het 

negatieve saldo in de periode 1649-1796. Vlissingen springt er nog uit voor wat betreft de 

immigratie vóór 1649: ruim 3.300, maar laat in de eeuw daarna een negatief saldo zien, zodat 

het totale saldo uitkomt op nog geen 1.500. De andere steden laten, op Goes na, negatieve saldi 

zien over de hele periode, ook wanneer de geboortesaldi hoger worden gesteld.  

 

 

5.3 Urbanisatie en desurbanisatie 

Wanneer de balans wordt opgemaakt van de tellingen in 1548, 1649 en 1796, met voor Veere, 

Tholen en Middelburg de toevoeging van extra data in respectievelijk 1700, 1738 en 1752, valt 

direct op dat Middelburg de enige stad is die na 1649 nog fors groeide, in absolute aantallen 

zelfs bijna even hard als in de eeuw daarvoor: van 7.317 in 1548 naar 12.903 in 1649, 16.753 

in 1752 en 17.687 in 1796. De andere steden kenden allemaal krimp. Bij Vlissingen, Goes en 

Zierikzee viel dat met ongeveer een kwart van het aantal inwoners nog wel mee, de kleinere 

steden werden allemaal nagenoeg gehalveerd: Arnemuiden, Tholen en Veere. Van 

Brouwershaven zijn geen gegevens bekend uit 1649. De krimp over de hele periode was daar 

echter ook fors: van 2.541 naar 690 inwoners. Aangenomen mag worden dat de terugval in deze 

smalstad al veel eerder dan 1649 was begonnen.  

De cijfers komen voor wat betreft de trend in grote lijnen overeen met de cijfers die in 

het desurbanisatie-debat en in de latere vierdelige Geschiedenis van Zeeland uit 2013 boven 

kwamen drijven: na 1700 groei in Middelburg en lichte tot zware krimp in de rest van de 

Zeeuwse steden.507 De meningen over de intensiteit van de groei in Middelburg lopen 

daarentegen nogal uiteen. Dat wordt vooral veroorzaakt door de uiteenlopende berekeningen 

die er zijn voor het inwonertal van Middelburg in 1660. De telling op de kaart van Blaeu geeft 

aan dat de stad in 1649 tussen 11.750 en 14.100 inwoners telde. De laagste berekening in het 

desurbanisatie-debat in 2006 was 18.500 omstreeks 1650. Er zijn geen aanwijzingen dat 

Middelburg tussen de jaren veertig en zestig van de zeventiende eeuw met 4000 tot 6000 

inwoners was toegenomen.  

 

507 Brusse, 2013, p. 117-122. 
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Economisch gezien moest de stad op steeds meer fronten gevechten leveren met concurrerende 

steden en landen. Zo was de voor Middelburg belangrijke en lucratieve handel in wijnen al in 

de jaren vóór 1650 gedeeltelijk verhuisd naar Rotterdam. In de jaren vijftig van de zeventiende 

eeuw werd Rotterdam definitief de grootste in deze markt.508 De kaapvaart, die voor 

Middelburg en Vlissingen bijna een eeuw zeer lucratief was geweest, kwam na de Vrede van 

Münster in 1648 nagenoeg stil te leggen. Tijdens de eerste Engels-Nederlandse oorlog van 1652 

tot 1654 was de koopvaardij van de Republiek vooral slachtoffer, en werd er meer verloren dan 

gewonnen.509 Het was overigens niet zo dat het slecht ging in Middelburg na 1650 – de handel 

met de West- en vooral Oost-Indische gebieden legde de stad zeker geen windeieren en rond 

1700 kende ook de kaapvaart weer een korte periode van bloei als gevolg van de Spaanse 

Successieoorlog –, maar van een grote opbloei was in deze periode geen sprake.510 Ook voor 

wat betreft een eventuele toename van de bevolking zijn er weinig aanwijzingen. Er was wel 

een kleine geboortegolf: tussen 1650 en 1660 werden er 500 en 650 kinderen meer gedoopt dan 

in de decennia daarvoor en daarna.511 Omdat ook in die periode de kindersterfte nog steeds 

aanzienlijk was, zal dit demografisch gezien weinig invloed hebben gehad op de 

bevolkingstotalen. Ook waren er in deze periode geen substantiële vluchtelingen- of 

andersoortige immigratiebewegingen.  

Uitgaande van een inwonertal van tussen de 11.750 en 14.100 in 1649, moet op basis 

van het bovenstaande de berekening van 18.500 inwoners omstreeks 1650 als te hoog worden 

bestempeld. Het cijfer dat wel overeenkomst met de hier gepresenteerde 

bevolkingsontwikkeling tussen 1548, 1649 en 1795 is dat van de contemporaine 

huizenschatting uit 1752: 3.046. Een vermenigvuldiging met de in hoofdstuk 3 vastgestelde 

bandbreedte voor de reductiefactor van 5-6, levert een inwonertal op van 15.230 - 18.280. 

Omdat Middelburg na 1750 niet heel hard meer groeide is ook dit getal in lijn met de uitkomsten 

van de volkstelling van 1796: 17.681. Er was in het gunstigste geval dus nog wel wat groei in 

de tweede helft van de achttiende eeuw, maar ook in Middelburg was de intensiteit ervan 

afgenomen.512  

Volgens Van Cruyningen en Brusse was de Zeeuwse hoofdstad de uitzondering in 

Zeeland omdat ze er omstreeks 1740 in slaagde de graanhandel vanuit Staats-Vlaanderen naar 

 

508 Unger, 1966, p. 43.  
509 Davis, 1962, p. 48-54. 
510 Van Druenen, 2015, p. 430-434.  
511 Fokker, 1875, p. 91-92. 
512 Ibidem. 
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zich toe te trekken. Brusse wees er nadrukkelijk op dat de stad haar bewoners wist vast te 

houden omdat de economische interactie met het platteland, waar sprake was van vooruitgang, 

voor meer werk zorgde.513 Pas in de negentiende eeuw zou er een daling van de inwonertallen 

intreden. Andere sectoren die het tot zeker 1780 goed deden in de Zeeuwse hoofdstad waren de 

linnenhandel met de Zuidelijke Nederlanden, de vaart op Oost-Indië en de driehoeksvaart op 

Afrika en West-Indië, waarbij slaven op de heenreis en inheemse producten op de terugreis 

voor de omzet en de winst zorgden. Belangrijke pluspunten voor Middelburg waren ook de 

grote, gedurende vele decennia opgebouwde familiekapitalen die voor een deel weer ten goede 

kwamen aan de plaatselijke consumptie en het internationale handelsnetwerk dat de stad in de 

voorgaande eeuwen had weten op te bouwen en waarvan tot ver in de achttiende eeuw de 

vruchten konden worden geplukt.514  

In Zeeland was Middelburg daarmee een atypische stad, echter op nationaal niveau was 

dat veel minder het geval. Historica Marjolein ’t Hart wees er in haar bijdrage aan het 

desurbanisatiedebat in 2006 op dat er nationaal gezien in de achttiende eeuw weliswaar sprake 

was van een zekere verschuiving van de bevolking van de stad naar het platteland, maar dat er 

nooit echt sprake is geweest van een ontwikkeling naar een agrarische natie in de twee eeuwen 

daarna.515 Het was in de negentiende eeuw vooral de snelle verstedelijking in de andere 

Europese landen en de wat minder snelle in Nederland die deze indruk hadden doen ontstaan. 

In 1800 was de toenmalige Bataafse Republiek nog steeds met afstand het meest verstedelijkte 

land van Europa: 28,8 procent van de bevolking woonde in steden met meer dan 10.000 

inwoners. Engeland stond op de tweede plaats met 20,3 procent. Later in de negentiende eeuw 

zou Nederland worden ingehaald door Engeland en een paar andere Europese landen, maar de 

verstedelijking bleef aanzienlijk en de plaats op de Europese ranglijst hoog. Na de Tweede 

Wereldoorlog werd Nederland weer koploper, met een urbanisatiegraad van 82 procent in 1980. 

Engeland en Duitsland volgden met 79 en 75 procent.516  

 

Verval 

Terug naar de Zeeuwse steden. Met uitzondering van Middelburg kenden die allemaal een 

sterke teruggang na 1649, eerst een lichte, en in de achttiende eeuw een sterke. De oorzaken die 

 

513 Brusse, 2006, p. 60-61; Van Cruyningen, 2006, p. 76,77. 
514 Jacob, 2003; Brusse, 2013, p. 97.  
515 ’t Hart, 2006, p. 47-51. 
516 De Groot, 2010, p. 9-10. 
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in de literatuur worden benoemd wisselden per stad. Zo had Vlissingen, waar in de zestiende 

en zeventiende eeuw de bevolking het meest van alle Zeeuwse steden was gegroeid, in de 

achttiende eeuw sterk te lijden van de teruggang in de kaapvaart omdat er weinig oorlogen 

waren. De Spaanse Successieoorlog in het begin van de achttiende eeuw was het laatste, voor 

de kaapvaart lucratieve conflict. Daarna was het, op een paar oplevingen tijdens de Oostenrijkse 

Successieoorlog in 1740-1748 en de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog in 1780-1784 na, 

afgelopen. De branche, waarin de reders een officiële overheidstoestemming nodig hadden om 

vijandelijke schepen te veroveren, de buit moesten inleveren maar er wel een flinke bonus aan 

overhielden, was legaal in oorlogstijd, maar niet toegestaan in periodes van vrede: kaapvaart 

werd dan zeeroverij. Aan het laatste maakten de Vlissingers zich in de zestiende en zeventiende 

eeuw regelmatig schuldig. Uit de achttiende eeuw zijn er weinig gevallen van zeeroverij 

bekend. 517 De illegaliteit kwam wel weer tot uiting in de voor Middelburg en Vlissingen 

belangrijke driehoeksvaart op West-Afrika en Zuid-Amerika waarin de slavenhandel een grote 

rol speelde. In vooral de Scheldestad verdween een aanzienlijk deel van de opbrengsten in de 

zakken van de lorrendraaiers: handelaren die actief waren buiten de officiële instanties en 

richtlijnen om.518   

De gewelddadige zestiende en zeventiende eeuw hadden vooral hierdoor veel welvaart 

gebracht in de Scheldestad. Omdat Vlissingen altijd een eenzijdige economie had gehad en er 

nauwelijks aandacht was voor aanvullende activiteiten, én omdat de achttiende eeuw voor de 

Republiek in vergelijking met de voorgaande twee eeuwen een relatief vredige periode was, 

bleek een economische teruggang onvermijdelijk. In 1717 en 1751 waren er nog wel initiatieven 

om de in de middeleeuwen zo succesvolle Vlissingse visserij nieuw leven in te blazen door 

vissers uit Zierikzee aan te trekken. Als gevolg van de tegenwerking van de laatstgenoemde 

stad en door het al twee eeuwen ontbreken van een traditie waarin een dergelijke bedrijfstak 

zou kunnen groeien, mislukte deze ingrepen. Ook de poging in 1754 om de walvisvaart nieuw 

leven in te blazen strandde vroegtijdig. Aan het eind van de achttiende eeuw was er een korte 

opleving dankzij de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog en de bloeiende smokkelhandel op 

Engeland die vooral veel Engelsen naar de stad trok, maar door de komst van de Fransen in 

1795 was dit snel afgelopen. Het inwonertal van de stad kende in deze periode een sterke, maar 

tijdelijke toename.519  

 

517 Van Druenen, 2015, p. 366, 368, 382, 383, 423-424. 
518 Ibidem, p. 490, 537, 549-550, 564-566,1070, 1094. 
519 Ibidem, p. 567-1569, 570-578. 
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Wanneer de visserij in Vlissingen wel zou zijn aangeslagen als bloeiende economische sector, 

had dit waarschijnlijk niet substantieel de lokale economie kunnen verbeteren. In Veere, 

Zierikzee, Tholen, Arnemuiden en Brouwershaven was het een bedrijfstak die wel enigszins 

functioneerde. In de eerste twee steden deed vooral de kabeljauwvisserij het goed, in de andere 

twee de mossel-, oester- en garnalenvangst.520 Ook hier bleek de bijdrage aan de 

stadshuishouding minimaal. De beroepsbevolking op de Zeeuwse eilanden die actief was in de 

visserij bedroeg slechts 2 procent van het totaal en na 1775 moest de bedrijfstak met subsidies 

overeind worden gehouden omdat er al jaren grote verliezen werden geleden en er, net als in 

Vlissingen, bij de overheden een zekere bereidheid was om hem kunstmatig in stand te houden 

tot het weer beter ging. Dat laatste was een illusie omdat er in de loop van deze eeuw vanuit 

Holland sprake was geweest van een groeiende en sterke concurrentie, die een structureel 

karakter had.  

Een van de oorzaken van de achteruitgang in de meeste Zeeuwse steden was de afname 

van de nijverheid, de internationale handel en de scheepvaart. Omstreeks 1750 was 68 procent 

van de beroepsbevolking werkzaam in een van deze sectoren. In 1815 was daar nog 52 procent 

van over. Een deel van die daling is toe te schrijven aan de gevolgen van de Franse tijd, 

waardoor de door louter economische factoren veroorzaakte neergang nogal meeviel. Voor alle 

Zeeuwse steden behalve Vlissingen, dat in de eerste helft van de negentiende eeuw profiteerde 

van de komst van de marinewerf, zette de neergang zich na 1815 door.521  

In Veere speelde het geleidelijk aan verdwijnen van de Schotse stapelrechten een 

belangrijke rol in het verval. Het eerste contract hiervoor was al gesloten in 1578 en had ervoor 

gezorgd dat de stad het monopolie kreeg op de handel met Schotland in verschillende 

producten: onder andere wol, schaapsvellen, huiden, laken, steenkolen, lood en zalm. Het 

contract moest elke twintig jaar worden vernieuwd. Hoewel de relatie met de Schotten een 

aantal keren op springen heeft gestaan, was het uiteindelijk pas de komst van de Fransen in 

1795 die een definitief einde maakte aan de handel waarmee de Veerse economie ruim twee 

 

520 Brusse, 2013, p. 75-76. 
521 Ibidem, p. 78-85; Unger, 1955, p. 25-29, 69-70; Unger, 1956, p. 16-18, 32; Unger, 1957, p. 34-35; Van 

Druenen, 2015, p. 640-683. Zie ook: Brusse, 2011, p. 79-96, 188-191. Brusse wees er voor Middelburg op dat de 

stad na 1794 zes belangrijke ‘pilaren’ verloor: de handel met de Oost en de West, de driehoeks- en slavenhandel, 

de Europese handel, de graanhandel en de handel met het achterland. Omdat België na 1815 onderdeel van het 

Koninkrijk der Nederlanden werd, konden vooral Middelburg en Zierikzee ook niet meer profiteren van de 

blokkade van de Schelde waardoor Antwerpen eeuwenlang de nadelen had ondervonden. Brusse noemde 

daarnaast de veranderende positie van de Zeeuwse steden in het ‘internationale steden- of handelsnetwerk’. 

Daarin waren het in de negentiende eeuw vooral Antwerpen en Gent die hun kans grepen en opbloeiden. 
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eeuwen lang aanzienlijke winsten had weten te behalen. Het was echter de groeiende 

concurrentie vanuit vooral Rotterdam die er al tegen het eind van de zeventiende eeuw voor 

had gezorgd dat de Schotse handel met Veere verminderde, hetgeen een zware wissel had 

getrokken op de lokale economie en het inwonertal van de stad.522 

Arnemuiden, Goes en Zierikzee ten slotte kregen in de zeventiende en achttiende eeuw 

te maken met een neergang van de reeds eeuwen bestaande zoutnering waarbij het onbewerkte 

zout vanuit Frankrijk werd ingevoerd, bewerkt en verkocht, zowel lokaal als binnen de 

Republiek en daarbuiten. De belangrijkste oorzaken waren de toegenomen internationale 

concurrentie en de neergang van de Zeeuwse visserij als belangrijke afnemer van het zout.523 

Voor Arnemuiden wogen deze ontwikkelingen zwaarder dan voor Zierikzee en Goes. Deze 

steden functioneerden op de eilanden als regionale centra waarop alle 

plattelandsgemeenschappen waren georiënteerd. Dit verschil is in de samenvattende Tabel 4.8. 

en Figuur 4.1 in hoofdstuk 4 duidelijk te zien: Arnemuiden maakte daar een vrije val, in 

tegenstelling tot Zierikzee en Goes die licht daalden.  

 

Twee andere invalshoeken 

Urbanisatie en desurbanisatie zijn ook de thema’s in de Atlas van de verstedelijking in 

Nederland uit 2014 van stads- en architectuurhistoricus Reinout Rutte en zijn collega Jaap Evert 

Abrahamse en van Jan-Willem de Winter in zijn studie Gehavende stad. De krimp van 

middeleeuwse havensteden in Zeeland van de zestiende tot de negentiende eeuw uit 2014-2016, 

zij het met een andere invalshoek dan de hier gebruikte chronologische.524  

De centrale vraag die Rutte en Abrahamse zich stelden was: ‘Waarom zien de 

Nederlandse steden er tegenwoordig uit zoals ze eruitzien?’ Bij het beantwoorden van deze 

vraag namen Rutte en Abrahamse de fysieke ruimte als vertrekpunt en beperkten zich tot de 35 

grootste steden van het huidige Nederland. Hiertoe behoorden niet de Zeeuwse steden omdat 

die allemaal te klein zijn. Het bijzondere aan de studie is dat deze steden niet werden 

gerangschikt op basis van chronologie, maar op basis van het feit dat ze groter waren dan 80.000 

inwoners. Daarom dat het pas in de jaren zeventig van de twintigste eeuw ontstane Almere ook 

tot de selectie behoort. De auteurs onderscheidden vier periodes: (1) het ontstaan van steden 

aan bevaarbaar en doorgaand water of de grote handelsroutes in de tweede helft van de 

 

522 Unger, 1955, p. 25-29.  
523 Unger, Ibidem, p. 69-70; Unger, 1956, p. 16-18; Unger, 1957, p. 34-35; Brusse, 2013, p. 107-108.  
524 Rutte, 2014. De Winter, 2016, p. 176-191 (gebaseerd op diens masterscriptie met dezelfde titel uit 2014). 
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middeleeuwen, (2) uitbreiding en krimp tot halverwege de negentiende eeuw, (3) groei en 

nieuwe stadsvormen door industrialisatie tot kort na de Tweede Wereldoorlog en (4) explosieve 

groei door de sterke toename van de welvaart en van het bebouwde oppervlak. De meeste oude 

steden die tot de groep van 35 behoren hebben al deze fases doorgemaakt, een stad als Almere 

alleen de laatste. Bij de eerste fase behoren Groningen, Maastricht, Utrecht, Nijmegen, Alkmaar 

en Delft. Steden als Amsterdam, Rotterdam en Leiden waren ook al in de middeleeuwen 

ontstaan, maar profiteerden in de tweede fase optimaal van de vooruitgang in de zeventiende 

eeuw en kenden vele stadsuitbreidingen en – in het geval van Amsterdam en Rotterdam – een 

onstuimige groei van de havens. Gedurende de achttiende eeuw vond in de meeste steden een 

zekere krimp plaats, om in de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw weer 

op te bloeien onder invloed van de industrialisatie. In deze derde fase kenden ook kleinere 

steden als Enschede een enorme groei en konden bijvoorbeeld Apeldoorn en Hilversum zich 

ontwikkelen tot typische woonsteden. Dit laatste vond in de vierde fase in versterkte mate plaats 

bij onder andere Almere en Zoetermeer.  

De meeste Zeeuwse steden passen in dit model, zij het vooral in de eerste twee fases: 

ontstaan in de middeleeuwen langs bevaarbaar en doorgaand water en daarna onderhevig aan 

een patroon van wisselende groei en krimp. In de periode waarin de industrialisatie Nederland 

in haar greep kreeg, na de eerste helft van de negentiende eeuw, bleven de meeste Zeeuwse 

steden achter ten opzichte van vooral de Randstad, een achterstand die niet meer zou worden 

goedgemaakt. Wel kregen Middelburg, Vlissingen en Terneuzen te maken met de 

ontwikkelingen van de derde en vierde fase, zij het op een veel kleinere schaal.  

Jan-Willem de Winter benaderde het verval van de Zeeuwse havensteden Zierikzee, 

Brouwershaven, Veere en Middelburg vanuit de studie van de stadsplattegronden uit de 

zestiende tot en met de achttiende eeuw van Van Deventer en Blaeu. De groei- en bloeiperiode 

van deze steden plaatste hij in vooral de veertiende en vijftiende eeuw. Dat kwam door hun 

ligging aan het open vaarwater van de Noordzee en de benedenloop van de Schelde, eerst ten 

noorden van Walcheren en Zuid-Beveland en later ten zuiden van deze eilanden, waardoor ze 

zich konden ontwikkelen tot belangrijke overslaghavens tussen de landen over zee en de 

binnenlanden. Antwerpen ontwikkelde zich in deze periode tot de belangrijkste handelspartner. 

Deze situatie veranderde volgens de auteur in de zestiende en zeventiende eeuw toen de 

havensteden in toenemende mate te maken kregen met het dichtslibben van de havens en de 

benodigde investeringen in het bevaarbaar houden van de havens en de toevoerroutes bij 

voortduring werden uitgesteld vanwege de politieke en militaire spanningen in deze eeuwen. 
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Hierdoor verschoof het zwaartepunt van de zeehandel geleidelijk aan naar de Hollandse 

havensteden, waar Amsterdam de hoofdrol voor zich opeiste.  

Uit het onderzoek van de stadsplattegronden bleek dat de krimp in de vier Zeeuwse 

steden een ‘logische structuur’ kende: ze vond vooral plaats in de wijken waar veel handelaren 

woonden en die weinig compensatie kenden van nieuwe inwoners of andere, vaak minder 

vermogende bevolkingsgroepen. De stadskernen daarentegen kenden weinig krimp omdat daar 

een ‘stabiel evenwicht’ van beroepen was ontstaan dat eeuwenlang kon standhouden. De 

bebouwing langs de havens bleef ook stabiel vanwege het op grote schaal samenvoegen van 

panden, waardoor wel de bevolking achteruit ging, maar niet de dichtheid van de bebouwing. 

In dit stramien onderscheidde De Winter wel een tweedeling tussen Veere en Brouwershaven 

enerzijds en Middelburg en Zierikzee anderzijds: de laatste twee steden waren het oudste en 

bezaten vanuit de eerste eeuwen van hun bestaan een veel meer solide economische basis dan 

de eerste twee, die later waren ontstaan en eenzijdig waren gericht op de zeehandel en de 

visserij. De conclusie van De Winter was dan ook dat de ‘eenzijdigheid van een stad leidde tot 

veel grotere morfologische aantasting door krimp’. Opvallend is dat De Winter Vlissingen 

buiten zijn onderzoek hield. De stad zou in het model van De Winter een tussenpositie hebben 

gekregen omdat ze, ondanks haar structureel eenzijdige economie, gedurende de hele 

zeventiende en achttiende eeuw de havens in bedrijf kon houden. Zij het dat de aard van de 

maritieme bedrijvigheid belangrijke verschuivingen kende: eerst de visserij, daarna de 

kaapvaart, en in de achttiende eeuw de driehoekshandel met Afrika en West-Indië.   
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6. CONCLUSIES EN SAMENVATTING 

 

6.1 Conclusies: methode, bronnen en casus 

Deze studie begon met de vaststelling dat het vakgebied der historische demografie de laatste 

ruim halve eeuw een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt voor wat betreft de hoeveelheid 

onderzoeksgebieden, het aantal disciplines waarmee wordt samengewerkt en de gebruikte 

methoden en technieken, maar dat het oudste onderdeel, het berekenen van stedelijke 

inwonertallen gedurende meerdere eeuwen op een grotere geografische schaal dan alleen lokaal 

en regionaal, daarbij is achtergebleven. De gedachte dat het voor het hele vakgebied nuttig is 

om deze leemte in te vullen met een methode die gericht is op het systematisch, eenduidig en 

grootschalig in kaart brengen van de stedelijke inwonertallen in de zestiende, zeventiende en 

achttiende eeuw, betekende het begin van de historiografische, demografische, cartografische 

en statistische zoektocht zoals die in deze studie is gepresenteerd. De methode is gebaseerd op 

een bronnensoort die nog niet vaak is gebruikt voor dit doel: oude stadskaarten.  

Het resultaat is een alternatieve wijze van berekening, gegrondvest in de combinatie van 

(a) het opmeten van de bebouwde straatzijden op de stadsplattegronden van Jacob van Deventer 

halverwege de zestiende eeuw, (b) het tellen van huizen op de stadsplattegronden van Joan 

Blaeu halverwege de zeventiende eeuw en (c) de interpretatie van de eerste nationale 

volkstelling in 1795-1796. De eerste twee werden ondersteund door incidentele gegevens uit 

belastingkohieren en een enkele alternatieve stadskaart. De methode is ontwikkeld en getest 

aan de hand van acht steden in Zeeland en zes daarbuiten. Het uiteindelijke resultaat was de in 

hoofdstuk 4 gepresenteerde lineaire tijdreeks van de inwonertallen van de Zeeuwse steden 

tussen 1548, 1649 en 1796. In het verlengde daarvan kunnen drie conclusies worden 

geformuleerd over de methode, de bronnen en de casus.  

 

De methode 

De onderzoeksvraag waarop in deze studie een antwoord is gezocht luidde: levert de methode 

om, op basis van de inzichten van drie disciplines (stadsgeschiedenis, historische demografie 

en historische cartografie) en met behulp van zestiende- en zeventiende-eeuwse 

stadsplattegronden in combinatie met de nationale volkstelling van 1795-1796, de stedelijke 

inwonertallen in de Lage Landen tussen 1548 en1796 te kunnen berekenen, resultaten op die 



232 

 

voldoende schaalbaar, consistent, verifieerbaar, valideerbaar, onderling vergelijkbaar en 

repliceerbaar zijn en daardoor meerwaarde kunnen hebben voor de studie van historisch-

demografische onderwerpen zoals migratie, urbanisatie en desurbanisatie?  

Op basis van de testresultaten in de hoofdstukken 2, 3 en 4 kan op deze vraag een 

bevestigend antwoord worden gegeven. Als voornaamste onzekerheid moet hierbij worden 

gewezen op de toepasbaarheid van de reductiefactor die in deze studie is vastgesteld op een 

bandbreedte van 5-6 inwoners per huis. Belangrijk is in dit verband om te allen tijde per 

specifieke locatie, periode en stedelijke omvang rekening te houden met afwijkingen op deze 

bandbreedte, afhankelijk van de plaatselijke ontwikkelingen.  

De bronnen 

Oude stadsplattegronden zijn in het verleden zelden gebruikt om op een systematische manier 

stedelijke inwonertallen te kunnen berekenen. De kaarten zouden voor dit doel niet nauwkeurig 

genoeg zijn. Dit beeld kan in positieve zin worden bijgesteld: de foutenmarges overstegen in 

dit onderzoek nooit de 10 procent meer of minder. De volkstelling van 1795-1796 bleek echter 

door vooral politieke oorzaken minder betrouwbaar te zijn dan tot nu toe is aangenomen. Er zal 

dus ook hier bij het werken met deze bron rekening gehouden moeten worden met een zekere 

foutenmarge, waarvan de grootte per provincie, stad of dorp kan verschillen. Met behulp van 

de drie bronnensoorten kunnen van even zoveel meetpunten over een periode van tweeënhalve 

eeuw, de stedelijke inwonertallen van bijna de gehele Noordelijke Nederlanden in kaart worden 

gebracht. Met alleen de plattegronden van Blaeu en Van Deventer kan het zelfde worden gedaan 

voor de steden in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1548-1649.  

 

Casus Zeeuwse steden 

De samenvattende tabel 4.8 en figuur 4.1 in hoofdstuk 4 laten zien dat de inwonertallen van zes 

van de acht Zeeuwse steden in de periode 1548-1649 groeiden. Brouwershaven en Zierikzee 

vormden daarop de uitzondering, Middelburg en Vlissingen de uitschieters. Tussen 1649 en 

1796 vertoonden alle steden, behalve Middelburg, achteruitgang. Over de hele periode 1548-

1796 eindigden alleen Goes, Middelburg en Vlissingen met een positief saldo. De andere steden 

hadden in het eindjaar minder inwoners dan in het beginjaar. De groei van Middelburg na 1649 

was in absolute aantallen bijna gelijk aan de eeuw daarvoor, waarmee is aangetoond dat de 

Zeeuwse hoofdstad in de achttiende eeuw geen ontwikkeling van desurbanisatie kende maar 

juist het omgekeerde: een verdere verstedelijking. De tellingen bieden ook een meer 

gedifferentieerde blik op de Zeeuwse migratie- en urbanisatiegegevens. Het totale 
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migratiesaldo over de periode 1548-1796 was positief. Dit werd echter grotendeels veroorzaakt 

door de Middelburgse cijfers. Vijf van de acht Zeeuwse steden eindigden aanzienlijk in de min 

en alleen Vlissingen en Goes lieten een lichte toename zien.  

 

6.2 Samenvatting 

De relevantie van de onderzoeksvraag werd onderbouwd in de historiografische verkenning 

van hoofdstuk 1, waarin werd gewezen op de aanzienlijke verschillen in stedelijke 

inwonertallen zoals die uit het migratie- en (des)urbanisatie-onderzoek in de twintigste en 

eenentwintigste eeuw naar voren kwamen. Uit deze verkenning kwam ook naar voren dat, naast 

het gebruik van traditionele demografische bronnen zoals doop-, trouw-, begraaf-, belasting- en 

poorterregisters voor het maken van berekeningen van stedelijke inwonertallen, gezocht zou 

moeten worden naar alternatieven. Vanuit de Vakgroep Agrarische Geschiedenis van de 

Universiteit Wageningen, waar het historisch-demografisch onderzoek na de Tweede 

Wereldoorlog was uitgegroeid tot een volwassen en invloedrijke discipline, kwamen al vroeg 

waarschuwingen, onder andere van vakgroephoofd Bernhard Slicher van Bath, om niet te snel 

conclusies te trekken op basis van doop-, trouw- en begraafboeken. Dit materiaal, en dat geldt 

ook voor de andere hiervoor genoemde traditionele bronnen, is zelden compleet, op een grotere 

geografische schaal of een langere periode moeilijk onderling vergelijkbaar, niet altijd 

betrouwbaar voor wat betreft de administratieve vaardigheden van de functionarissen die de 

gegevens moesten optekenen en verwarrend wanneer het ging om de interpretatie van begrippen 

zoals poorter, haardstede, raam, communicanten, weerbare mannen en muntsoorten. Omdat 

veel onderzoekers de laatste decennia gebruik maakten van gedigitaliseerde bestanden, moet 

ook rekening worden gehouden met de kwaliteit van de digitale invoer – het ‘inkloppen’ – en 

de programmatuurformaten die zijn gebruikt.  

Het is om deze redenen dat in deze studie is afgezien van het gebruik van dit materiaal 

voor het primaire onderzoek en is gezocht naar een bronnensoort met een grotere 

eenvormigheid in tijd en ruimte waardoor er systematischer kan worden onderzocht, getest en 

onderling vergeleken. De combinatie van stadsplattegronden en huizen- en volkstellingen kon, 

zo was de gedachte, voor de Nederlandse situatie het best voldoen aan deze eisen. Een 

belangrijke toevoeging was de opdracht aan zowel de onderzoeker als de lezer, zich te realiseren 

dat de onderzoeksresultaten, in de vorm van aantallen, coëfficiënten en gemiddelden, geen 
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exacte wetenschap opleveren. Het blijven – inherent aan historisch-demografisch onderzoek – 

berekeningen op basis van deels bekende en deels onbekende gegevens.  

Ook de drie onderzoekshoofdstukken 2, 3 en 4 bestaan voor een substantieel deel uit 

historiografische paragrafen. Dat was nodig om te inventariseren wanneer en hoe eerdere 

onderzoekers gebruik hebben gemaakt van huizen- en inwonertellingen om de stedelijke 

inwonertallen te kunnen berekenen. Tevens is er een ruime hoeveelheid historisch 

cartografische literatuur voorhanden over de stadsplattegronden van Van Deventer en Blaeu. 

Gezocht is vooral naar de bruikbaarheid van de plattegronden voor huizen- en inwonertellingen. 

Dat viel tegen: er bleek in de onderzochte literatuur maar één auteur te zijn die deze bronnen 

voor dit specifieke doel systematisch had gebruikt: de waterstaatsingenieur en historisch 

geograaf Johan Ramaer in 1921. Ook het aantal publicaties over het verloop en de kwaliteit van 

de volkstelling van 1795-1796 bleek gering te zijn. De conclusie was dat voor beide 

bronnensoorten aanvullend onderzoek in het materiaal zelf nodig was alvorens het te kunnen 

gebruiken voor het berekenen van inwonertallen.  

 

1548 

Ten behoeve van het onderzoek op de stadsplattegronden van Van Deventer en Blaeu is een 

procedure ontwikkeld waarmee de mate van nauwkeurigheid kon worden vastgesteld. In de 

procedure werden uitspraken gedaan over definities, coëfficiënten, geografisch bereik en 

kaartdateringen. Omdat er van de stad Vlissingen uit de zestiende eeuw twee militaire 

plattegronden én een huizentelling beschikbaar waren, en omdat er in de stad voor wat betreft 

het stratenplan in het centrum tot op heden nauwelijks iets is veranderd, werd deze stad gekozen 

als beginpunt van de studie. Uiteindelijk kon op basis van de lengte van de bebouwde 

straatzijden in het centrum en het aantal huizen op de andere plattegrond in dezelfde periode, 

een coëfficiënt worden samengesteld waarmee ook op de andere Zeeuwse kaarten de aantallen 

huizen waren te berekenen. Deze telling kreeg de naam ‘Passus-telling’, de coëfficiënt werd 

‘Passus-coëfficiënt’ (de verhouding tussen het aantal huizen en de lengtes van de bebouwde 

straatzijden), naar de beschrijving die Van Deventer aan zijn schaalstok had toegevoegd: Passus 

quinque pedum (Eén pas is vijf voet), en daarmee naar zijn methode van meten.  

In de procedure werden controles opgenomen op de gebruikte schaalgroottes en 

bestaande onderzoekingen. Dat gold ook voor de hemelsbrede afstanden, die Van Deventer niet 

kon belopen omdat er bijvoorbeeld huizen, openbare gebouwen of wateren ‘in de weg’ stonden. 

Om de nauwkeurigheid hiervan te bepalen, is een aantal vogelvluchtmetingen uitgevoerd, 
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waarbij Google Earth de standaard was en waarbij het softwareprogramma MapAnalyst als 

extra controle werd gebruikt. Ten slotte is de procedure met positief resultaat getest op de 

plattegronden van drie steden buiten Zeeland waarvan ook alternatieve bronnen uit dezelfde 

tijd beschikbaar waren: Kortrijk, Gent en Leiden, met respectievelijk belastingkohieren (de 

twee Vlaamse steden), twee lokale volkstellingen uit 1574 en 1581 en een percelentelling uit 

1583-1587 (alledrie in Leiden). Bij de laatste stad konden ook de voor deze studie gekozen 

reductiefactor van 5-6 en de voor de modelstad Vlissingen berekende Passus-coëfficiënt van 

0,1756 worden getest, ook weer met een positief resultaat. Geconcludeerd kan worden dat de 

gebruikte procedure tot voldoende betrouwbare onderzoeksresultaten – de inwonertallen van 

de acht Zeeuwse steden halverwege de zestiende eeuw – had geleid. 

 

1649 

Bij de plattegronden van Blaeu is dezelfde methode gebruikt, behalve de conversie van 

straatlengtes naar aantallen huizen omdat Blaeu de opstallen al in het stratenplan had getekend. 

De conclusie was dat de gebruikte procedure ook nu tot voldoende betrouwbare 

onderzoeksresultaten – de inwonertallen van de Zeeuwse steden halverwege de zeventiende 

eeuw – had geleid. Deze waren aanzienlijk minder precies en consistent dan de resultaten van 

de Passus-telling op de plattegronden van Van Deventer, maar vielen zonder uitzondering toch 

binnen de foutenmarge van 10 procent. Belangrijk gegeven bij dit verschil was dat Van 

Deventer een waarschijnlijk politiek-militaire opdracht had: het zo precies mogelijk in kaart 

brengen van het stratenplan van een stad, en Blaeu een commerciële: de plattegronden moesten 

zo fraai mogelijk zijn uitgevoerd en de huizen en gebouwen herkenbaar voor de inwoners en 

de bezoekers. Bij de vergelijking van de plattegrond van Blaeu van het centrum van de 

modelstad Vlissingen met de militaire kaart van John Adams uit 1588 bleek dat er in sommige 

straten meer en in andere straten minder huizen werden geteld, in veel gevallen ook met een 

hogere foutenmarge dan 10 procent. Door het evenwicht in positieve en negatieve uitschieters 

kwamen de totalen toch in de buurt van die uit 1588. Ten slotte is ook voor 1649 de procedure 

met positief resultaat getest op de plattegronden van vier steden buiten Zeeland: Arnhem, 

Breda, Edam en Leiden, met drie verschillende soorten belastingkohieren: de verponding uit 

1630 en 1650 van Edam en Arnhem, het hoofdgeld van Leiden uit 1622 en de honderdste 

penning van Breda uit 1642.  
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1796 

Bij het onderzoek naar de nauwkeurigheid van de volkstelling van 1795-1796 werd uiteraard 

een andere procedure gevolgd. Uitgangspunt was het in de naoorlogse literatuur nagenoeg 

volledig ontbreken van onderzoek naar de voorbereidingen, de uitvoering en de rapportages 

van deze mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis. Er was wel veel bekend over de politieke 

omstandigheden waarin de telling werd georganiseerd, maar voor wat betreft de kwaliteit werd 

meestal vastgesteld dat het de meest betrouwbare telling was tot dan toe. Dat laatste klopt, maar 

tegelijkertijd kan ook worden vastgesteld dat het de minst betrouwbare was van alle nationale 

volkstellingen vanaf 1795-1796. Als bron fungeerde altijd de officiële rapportage uit december 

1796, waarin van alle steden, dorpen en provincies de inwonertallen waren weergegeven. 

Symptomatisch voor het gebrek aan bronnenonderzoek, laat staan -kritiek, was de zekerheid 

waarmee periode van de volkstelling werd aangeduid: het laatste kwartaal van 1795. Een enkele 

auteur rapporteerde dat de telling niet geheel was afgemaakt, zonder daar de details bij te 

vermelden. 

 Uit onderzoek in diverse kranten en tijdschriften over de jaren 1794-1796 naar de 

gebeurtenissen rondom de volkstelling bleek dat er veel onenigheid was tussen de verschillende 

provincies over het wel of niet deelnemen. De grootste provincie – Holland – was een sterk 

voorstander. De samenstelling van nieuwe Nationale Vergadering, die de hoogste macht zou 

gaan vormen in de Bataafse Republiek, was representatief voor de aantallen inwoners per 

provincie. In de oude situatie had elke provincie een gelijke stem. Holland zou dus de meeste 

vingers in de pap krijgen ten koste van de rest. Toch was het aantal tegenstanders al in 1795 in 

de minderheid. Utrecht, Overijssel en Gelderland volgden Holland. Dat gold ook voor de nog 

niet stemgerechtigde provincies Drenthe en Noord-Brabant. Groningen, Friesland en Zeeland 

waren tegen. Zij wilden niet zonder enige voorwaarde hun soevereiniteit afstaan. Voor Zeeland 

speelde daarnaast nog een rol dat de provincie zwaar had te lijden onder de gevolgen van het 

Verdrag van Den Haag van 16 mei 1795, waarin Frankrijk afzag van een bezetting, maar in ruil 

daarvoor zijn strijdkrachten in Zeeland, en dan vooral in Vlissingen, mocht huisvesten op 

kosten van de Zeeuwen. De lokale financiën waren daarvoor ontoereikend en de Zeeuwse 

bestuurders stelden dat de provincie in haar eentje de lasten moest gaan dragen van een akkoord, 

waarvan de rest van de Republiek alleen maar voordelen had. Uiteindelijk kon de volkstelling 

in het voorjaar van 1796 worden afgerond met de rapportages van Friesland en Zeeland. In 

december van dat jaar werden de resultaten gepubliceerd. 
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Evaluatie 

De onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 2, 3 en 4 zijn in hoofdstuk 5 vergeleken met de gegevens 

over twee demografische processen in Zeeland tussen 1548 en 1796: (des)urbanisatie en 

migratie. Voor wat betreft het eerste proces vertonen de nieuwe cijfers weinig verschil met de 

reeds bekende: groei van de inwonertallen van de meeste steden in de eerste vijftig tot honderd 

jaar en daarna een terugval, met als uitzondering Middelburg, waar pas in de loop van de 

achttiende eeuw sprake was van een lichte afvlakking van de groei. Een in het oog springend 

verschil tussen de reeds bekende cijfers en die van deze studie, is dat de huizentelling op de 

stadskaart van Blaeu van Middelburg uitwees dat het inwonertal in 1649 – tussen 11.750 en 

14.100 – nóg lager uitviel dan de laagste tot nu toe bekende berekening van 18.500. Ook bleek 

dat het verval in de achttiende eeuw minder groot was dan doorgaans werd aangenomen. Dit 

beeld werd bevestigd in de analyses die van de migratiesaldi konden worden gemaakt. Bijna de 

helft van de instroom in Middelburg tussen 1548 en 1796 vond plaats in de achttiende eeuw. 

Daar stond tegenover dat in vijf van de acht Zeeuwse steden het migratiesaldo in de periode 

1548-1796 negatief was (Arnemuiden, Brouwershaven, Tholen, Veere en Zierikzee) en in twee 

marginaal (Goes en Vlissingen). Hierin speelden ook urbanisatie én desurbanisatie een rol: een 

deel vertrok naar Middelburg, een deel naar andere steden of het platteland in of buiten Zeeland. 

 

 

6.3 Tot slot 

Het belang van nieuwe methoden van onderzoek en het bijbehorende bronnenmateriaal, 

waarmee de reeds bestaande berekeningen van stedelijke inwonertallen in de vroegmoderne tijd 

kunnen worden verfijnd, is aanzienlijk. In deze studie is een poging ondernomen om hieraan 

een bijdrage te leveren. De uitkomsten van de tests in de onderzoekshoofdstukken smaken naar 

meer. De evaluaties in hoofdstuk 5 tonen bovendien aan dat deze resultaten van invloed kunnen 

zijn op bestaand en vooral toekomstig kwantitatief onderzoek inzake urbanisatie-, 

desurbanisatie- en migratievraagstukken in de vroegmoderne periode.  

De vraag naar het logische vervolg van deze studie laat zich makkelijk beantwoorden: 

het met behulp van de alternatieve methode berekenen van de inwonertallen van alle steden die 

Van Deventer in kaart heeft gebracht. Tevens kunnen, naar analogie van de Zeeuwse casus, de 

inwonertallen in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw worden berekend van alle steden 

in de Noordelijke Nederlanden waarvan een kaart van Van Deventer voorhanden is, een kaart 

van Blaeu en uiteraard de gegevens van de volkstelling van 1795-1796. De methode is als 
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zodanig repliceerbaar. Nadeel van deze aanpak is dat er nooit een sluitend overzicht van alle 

steden in de Nederlanden in de afzonderlijke drie peiljaren én de gehele periode 1548-1796 kan 

worden gemaakt omdat niet alle steden in kaart zijn gebracht. Bijkomend probleem is dat niet 

overal alternatieve bronnen ter controle aanwezig zijn. In bijlage 6.1 zijn alle 147 steden in de 

Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden opgenomen die zowel door Jacob van Deventer als 

door Joan Blaeu in kaart zijn gebracht. Bij elke stad zal moeten worden nagegaan in welke 

periode de bronnen voor de twee plattegronden zijn verzameld én of er alternatieve bronnen 

aanwezig zijn, zoals de huizentelling ten behoeve van de verponding in de Hollandse steden in 

de periode 1630-1632. Met de resultaten van deze tellingen kan onder andere een veel exacter 

beeld worden gegeven van de migratiestromen in de tweede helft van de zestiende eeuw en de 

eerste van de zeventiende eeuw. Voor de Noord-Nederlandse steden kunnen de resultaten 

worden uitgebreid met de volkstelling van 1795-1796, waardoor onder andere een meer verfijnd 

beeld zal ontstaan van urbanisatie- en desurbanisatie-bewegingen. Deze steden zijn 

geïnventariseerd in Bijlage 6.2.  

Onderzocht zal moeten worden of er daarnaast sprake is van repliceerbaarheid wanneer 

de methode wordt losgekoppeld van deze drie specifieke bronnen – niet van de drie 

bronnensoorten – en van de geografische kadering. In het verlengde hiervan kunnen van andere 

steden in andere gebieden alternatieve migratiesaldo’s en urbanisatie- en desurbanisatie-

gegevens worden berekend.  
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SUMMARY 

 

This study began with the observation that the field of historical demographics has undergone 

enormous development in the last half century in terms of the number of research areas, the 

number of disciplines with which it collaborates and the methods and techniques used. 

However, the oldest part, calculating urban populations over several centuries on a larger 

geographical scale than just local and regional, has lagged behind. The idea that it is useful for 

the entire discipline to fill this gap with a method aimed at the systematic, unambiguous and 

large-scale mapping of the urban population in the sixteenth, seventeenth and eighteenth 

centuries, marked the beginning of the historiographical, demographic, cartographic and 

statistical quest as presented in this study. The method is based on a type of source that has not 

yet been used often for this purpose: old city maps.  

The result is an alternative method of calculation, based in the combination of (a) 

measuring the built-up street sides on the city maps of Jacob van Deventer in the mid-sixteenth 

century, (b) counting houses on the city maps of Joan Blaeu in the mid-seventeenth century and 

(c) the interpretation of the first national census in 1795-1796. The first two were supported by 

incidental data from tax returns and a single alternative city map. The method was developed 

and tested on the basis of eight cities in Zeeland and six beyond. The final result was the linear 

time series presented in chapter 4 of the population of the Zeeland cities between 1548, 1649 

and 1796. In line with this, three conclusions can be formulated about the method, the sources 

and the case.  

 

The method 

The research question to which an answer was sought in this study was: provides the method 

to calculate the urban population in the Low Countries between 1548 and 1796 on the basis of 

the insights of three disciplines (urban history, historical demography and historical 

cartography) and with the help of sixteenth- and seventeenth-century city maps in combination 

with the national census of 1795-1796, results that are sufficiently scalable, consistent, 

verifiable, validable, comparable and replicable and can therefore have added value for the 

study of historical-demographic topics such as migration, urbanization and desurbanization?  

On the basis of the test results in chapters 2, 3 and 4, an affirmative answer can be given to this 

question. The main uncertainty here is the applicability of the reduction factor established in 
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this study to a bandwidth of 5-6 inhabitants per house. In this context, it is important to take 

into account deviations from this bandwidth at all times per specific location, period and urban 

size, depending on local developments.  

 

The sources 

Old city maps have rarely been used in the past to systematically calculate urban population. 

The maps would not be accurate enough for this purpose. This picture can be adjusted in a 

positive way: the margins of error never exceeded 10 percent more or less in this study. 

However, the census of 1795-1796 turned out to be less reliable than has been assumed so far, 

mainly for political reasons. Therefore, when working with this source, a certain margin of error 

must also be taken into account, the size of which may vary per province, city or village. With 

the help of the three source types, the urban population of almost the entire Northern 

Netherlands can be mapped from as many measuring points over a period of two and a half 

centuries. With only the maps of Blaeu and Van Deventer, the same can be done for the cities 

in the Southern Netherlands in the period 1548-1649.  

 

Case study of Zeeland cities 

The summary table 4.8 and figure 4.1 in chapter 4 show that the population numbers of six of 

the eight Zeeland cities grew in the period 1548-1649. Brouwershaven and Zierikzee were the 

exception, Middelburg and Vlissingen the outliers. Between 1649 and 1796, all cities except 

Middelburg showed decline. Over the entire period 1548-1796, only Goes, Middelburg and 

Vlissingen ended with a positive balance. The other cities had fewer inhabitants in the end year 

than in the first year. The growth of Middelburg after 1649 was almost the same in absolute 

numbers as the century before, showing that the Zeeland capital in the eighteenth century did 

not develop desurbanization but the opposite: further urbanization. The counts also offer a more 

differentiated look at the Zeeland migration and urbanisation data. Net migration over the 

period 1548-1796 was positive. However, this was largely caused by the Middelburg figures. 

Five of the eight zeeland cities ended up significantly in the minus and only Vlissingen and 

Goes showed a slight increase. 
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Afbeelding 2.20. Westkapelle en Veere. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades 

de los Países Bajos. Parte II, parte III. Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/200, nr 3. 

 

Afbeelding 2.21. Vlissingen. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países 

Bajos. Parte II, parte III. Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/200, nr 1. 

 

Afbeelding 2.22. Vlissingen. British Library, Plan of the town of Flushing, drawn by Robert 

Adams, 1588, shelfmark: Cotton MS Augustus I ii 105. 
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Afbeelding 2.23. Zierikzee. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países 

Bajos. Parte II, parte III. Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/200, nr 5. 

 

Afbeelding 2.24. Kortrijk. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países 

Bajos. Parte II, parte III. Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/207, nr 42. 

 

Afbeelding 2.25. Gent. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países 

Bajos. Parte II, parte III. Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/207, nr 40. 

 

Afbeelding 3.26. Leiden. Biblioteca Nacional de España, Planos de ciudades de los Países 

Bajos. Parte II, parte III. Deventer, Jacob van (ca. 1505-1575). Res/200, nr 30. 

 

Afbeelding 3.1. De vogelvluchtmeting tussen drie ijkpunten op de kaart van Blaeu van 

Vlissingen. 

 

Afbeelding 3.2. De vogelvluchtmeting tussen drie ijkpunten op de kaart van Blaeu van 

Middelburg. 

 

Afbeelding 3.3. Vergelijking in MapAnalyst van het centrum van Vlissingen op de 

stadsplattegrond van Joan Blaeu uit 1649 en op de moderne kaart van de stad.  

 

Afbeelding 3.4. Vergelijking in MapAalyst van de nog bestaande verdedigingsmuur langs de 

zuidelijke kustlijn van Vlissingen in combinatie met de havenhoofden op de stadsplattegrond 

van Joan Blaeu uit 1649 en op de moderne kaart van de stad.  

 

Afbeelding 3.5. Vergelijking in MapAnalyst van de structuur van de nog bestaande 

binnenstadshavens van Vlissingen op de stadsplattegrond van Joan Blaeu uit 1649 en op de 

moderne kaart van de stad.  

 

Afbeelding 3.6. De huizentelling op de plattegrond van Leiden van Joan Blaeu. De kaart is 

afkomstig uit de eerste uitgave van de stedenatlas van Blaeu (Blaeu, Novum Belgicae 

liberae). De plattegrond is naar alle waarschijnlijkheid een geactualiseerde versie van die van 

Petrus Bastius uit 1600: Lugdunum Batavorum Leyden in Hollant. Veranderingen in de eerste 
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helft van de jaren 1640 zijn nog terug te vinden, zodat de kaart omstreeks deze periode kan 

worden gedateerd (Van ’t Hoff, 1966, p. 42-46.). Inzet: voorbeeld van het volbouwen van een 

huizenblok in de periode 1587-1649. 

 

Afbeelding 3.7. Arnemuiden. Blaeu, 1652.  

 

Afbeelding 3.8. Goes, Blaeu, 1652. 

 

Afbeelding 3.9. Middelburg. Blaeu, 1652. 

 

Afbeelding 3.10. Tholen. Blaeu, 1652. 

 

Afbeelding 3.11. Veere. Blaeu, 1652. 

 

Afbeelding 3.12. Vlissingen. Blaeu, 1652. 

 

Afbeelding 3.13. Zierikzee. Blaeu, 1652. 

 

Afbeelding 4.14. Leiden. Blaeu, 1652. 

 

Afbeelding 4.15. Edam. Blaeu, 1652. 

 

Afbeelding 4.16. Breda. Blaeu, 1652. 

 

Afbeelding 3.17. Arnhem. Blaeu, 1652. 

 

Afbeelding 4.1. Donkerkleurig lint met het opschrift REPRESENTANT. Het heeft toebehoord 

aan Jan Couperus, representant van het district Gouda. Bron: Rijksmuseum, Objectnummer 

NG-651. 

 

Afbeelding 4.2. Rapport van de Commissie tot het ontwerpen van een plan van constitutie 

voor het volk van Nederland: Volks-tellinge in de Nederandsche republiek 1796.  
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Afbeelding 5.1. Het huisschattingsregister van Middelburg uit 1752 (Zeeuws Archief, 33.3 

Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland 1955-1999, zestiende-twintigste eeuw. 

Inv.nr.: 1955.10).  

Afbeelding 5.2. Plattegrond van Tholen, gemeten door (W.T.) Hattinga anno 1744. 

Vindplaats: Zeeuws Archief, Atlassen Hattinga, nr 157.  

 

Figuren 

Figuur 3.1. Visualisatie van de gegevens in Tabel 4.4. 

Figuur 3.2. Inwonertallen in zeven Zeeuwse steden in 1548 en 1649, samengesteld op basis 

van de stadsplattegronden van Jacob van Deventer (Passus-telling 1548) en Joan Blaeu 

(huizentelling 1649). Brouwershaven is niet opgenomen omdat er geen plattegrond van Blaeu 

beschikbaar is. Gebruikte reductiefactor: 5,5. 

 

Figuur 3.3. Aantallen migranten in Middelburg (periode 1580-1594) en Vlissingen (1582-

1613): totaal generaal en het totaal afkomstig uit de gewesten en landen ten zuiden van 

Zeeland. NB: De groep ‘ten zuiden van Zeeland’ omvat ook de immigranten uit Frankrijk.  

 

Figuur 4.1. De ontwikkeling van de bevolking in de acht Zeeuwse steden tussen 1548 en 

1796. Logaritmische schaal. NB: Voor Brouwershaven is geen tussenpunt in 1649 bekend. 

Gehanteerde reductiefactor: 5,5. 

Figuur 5.1. Aantallen inwoners van Veere, Tholen en Middelburg, waarbij de gegevens uit 

Figuur 3.1 zijn aangevuld met de gegevens in de Tegenwoordige staat voor Middelburg 

(1739), Tholen (1738) en Veere (1700). 

Figuur 5.2. Relatieve ontwikkeling geboortesaldi (25-jaarstotalen) in Engeland (404 

parochies) en Londen tussen 1550 en 1800. 

Figuur 5.3. Migratiesaldo acht Zeeuwse steden en Zeeland als totaal in de periodes 1548-1649 

en 1649-1796. Het geboortesaldo voor deze periodes is gesteld op 0. Reductiefactor 5,5. 
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Tabellen 

Tabel 2.1. Aantallen huizen en inwoners in de Zeeuwse steden in 1569 volgens het rapport 

van de commissie-Vitelli. Verschillende reductiefactoren (4-7). De bronnen van Groenveld 

(1980, p. 150, 154) waren onder andere: Ramaer, 1921; Unger, 1955; G.A. Veere 

(ondergebracht in R.A. Middelburg, tegenwoordig Zeeuws Archief), 1406, Kohier der 100e 

penning, 1576; P.K. Dommisse, 1910; Meertens, 1974, p. 4. 

Tabel 2.2. Aantallen inwoners in het rapport van Vitelli op basis van de huizentellingen en die 

van de aantallen weerbare mannen, in vergelijking met tellingen in belastingbestanden 

(Groenveld, 1980, p. 135-137).  

Tabel 2.3. Demografische kengetallen van de ‘Dorpen en ’t platte Land van Holland’ in 1731. 

De reductiefactor (4,3) is toegevoegd (Struyck, 1740, p. 390). 

Tabel 2.4. Inwonertallen Zeeuwse steden in 1870 en 1564 volgens Ramaer (Ramaer, 1921, p. 

36-37).  

Tabel 2.5. Huizen- en inwonertallen in Noord- en Zuid-Holland in 1514 en 1840 (Ramaer, 

1921, p. 176).  

Tabel 2.6. De bevolkingsaantallen van de vijf grootste steden in Holland in de jaren 1514, 

1532, 1732 en 1840 (Ramaer, 1921, p. 176). 

Tabel 2.7. Bebouwingsdichtheid volgens (1) de methode van digitale thematische 

deconstructie en (2) de belastingkohieren van de vijf wijken van Kortrijk exclusief het 

buitengebied omstreeks 1560 in percentages van Kortrijk inclusief het buitengebied (D’haene, 

2010, Tabel 4, bijlage Tabellen). 

Tabel 2.8. Vergelijking tussen de huizentellingen in vijf Zeeuwse steden door de commissie 

Vitelli in 1569 en door Ramaer op de stadsplattegronden van Jacob van Deventer in de 

periode 1548-1560 (Groenveld, 1980, p. 150, 154; Ramaer, 1921, p. 36). Ramaer presenteerde 

in zijn tabel op deze pagina alleen de inwonertallen. Het aantal huizen is berekend op basis 

van een gemiddelde reductiefactor van 5,5 zoals Ramaer die ook gebruikte voor 1514 in 

Noord-Holland (Ibidem, p. 176).  

Tabel 2.9. Vergelijking tussen de plattegronden van Vlissingen van Jacob van Deventer 

(1548), Robert Adams (1588) en Google Earth (2022). Het gemarkeerde getal 0,1756 is de 
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coëfficiënt waarmee het aantal huizen op de andere stadsplattegronden van Van Deventer 

zullen worden berekend. Het gemarkeerde getal 8698 is de gemiddelde en gewogen schaal 

van het totaal van de 22 bebouwde straatzijden. Het gemarkeerde getal 0,31 is de verhouding 

tussen meters en voet.  

NB1: Alleen de straatzijden die op de kaart van Adams bebouwing lieten zien, zijn gemeten op 

de kaart van Van Deventer.  

NB2: De tabel geeft alleen de aaneengesloten bebouwde straatzijden weer, een straat kan 

daarom meerdere keren worden genoemd. 

NB3: De procedure en de onderliggende tabellen en berekeningen zijn opgenomen in Bijlage 

2.1. 

 

Tabel 2.10. Vijf ‘vogelvluchtmetingen’ – oplopend in aantallen meters – op de kaart van 

Vlissingen van Jacob van Deventer (1548) en Google Earth (2022). In de kolom ‘1548’ is de 

schaal toegepast zoals die is berekend in Tabel 2.9 (515 pixels is 775 meter). De 

oriëntatiepunten zijn gekozen op basis van beschikbaarheid in zowel 1548 als in 2022.  

Tabel 2.11. Vergelijking van de huizenaantallen in Vlissingen volgens de Passus-telling, 

Vitelli, Ramaer en de huizentelling op de kaart van Adams, inclusief de omrekening naar 

inwonertallen, berekend met steeds een reductiefactor van 5 en van 6. Voor de percentages is 

een reductiefactor van 5,5 gebruikt. 

Tabel 2.12. De schaalverschillen tussen de acht Zeeuwse steden op de stadsplattegronden van 

Jacob van Deventer. 

Tabel 2.13. Overzicht van de schaalaanpassingen van de plattegronden van Jacob van 

Deventer van de acht Zeeuwse steden. Gebruikt programma: Paint.net 4. Functie: Afbeelding 

> Formaat aanpassen (Verhoudingen behouden). NB: de hier gebruikte term ‘schaal’ heeft 

betrekking op de verhouding tussen het aantal pixels van de schaalstok op de kaarten van Van 

Deventer en het aantal meters in 2022. 

Tabel 2.14. Huizen- en inwonertellingen in de acht Zeeuwse steden op basis van de 

plattegronden van Jacob van Deventer vanaf 1548, de Passus-coëfficiënt (huizen/pixels) = 

0,1756 en de reductiefactoren 5 en 6. 
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Tabel 215. Vier berekeningen van inwonertallen, vergeleken met de uitkomsten van de 

Passus-telling, 1543-1569. De aantallen voor Arnemuiden, Brouwershaven en Tholen in de 

derde kolom en voor Tholen in de derde kolom werden in de betreffende bron niet genoemd. 

Tabel 2.16. Inwonertallen volgens de stadsplattegronden in Guicciardini’s Beschrijvinghe van 

alle de Nederlanden, eind zestiende eeuw, vergeleken met de bestaande tellingen en de 

Passus-telling.  

Tabel 2.17. Vergelijking tussen de kaart van Kortrijk van Jacob van Deventer uit ca. 1560 

(pixels en meters) en de tellingen in de kohieren van de honderdste en twintigste penning van 

1569-1571 (huizen en inwonertallen). In beide steden is alleen gemeten binnen de 

stadsmuren.  

Tabel 2.18. Vergelijking tussen de kaart van Gent van Jacob van Deventer uit ca. 1560 (pixels 

en meters) en de tellingen in de kohieren van de twintigste penning van 1571-1572 (huizen en 

inwonertallen) voor Gent (Biblioteca Nacional de España. Res/207, nr 42. Er is alleen 

gemeten binnen de stadsmuren. NB: in de totalen in de laatste kolom zijn de negatieve getallen 

positief gemaakt om het gemiddelde van de afzonderlijke kwartieren te kunnen berekenen. 

Tabel 2.19. Vergelijking tussen de plattegrond van Leiden van Jacob van Deventer uit ca. 

1560 (pixels en meters), de volkstelling uit 1574 en het Straten- en Grachtenboek van Leiden 

uit 1583-1587.  

Tabel 2.20. De reductiefactor én de Passus-coëfficiënt in Leiden 1574-1587, berekend met de 

gegevens uit de twee alternatieve bronnen van die stad: de volkstelling uit 1574 en het 

Straten- en Grachtenboek van Leiden uit 1583-1587.  

Tabel 2.21. Respectievelijk de aantallen immigranten in Leiden en de aantallen inwoners op 

basis van tellingen in 1560, 1574, 1581, 1584-1587 en 1622. De gegevens van de 

immigranten zijn afkomstig van Posthumus, 1912, p. 70. 

Tabel 2.22. Afwijkingspercentages van de gemiddelde resultaten van de vijf tellingen per 

stad.  

Tabel 3.1 Aantallen huizen en inwoners in Middelburg in 1649 volgens de huizentelling op de 

stadskaart van Middelburg van Blaeu. Toegevoegd: de maximale foutenpercentages en de 

groeiberekeningen tussen 1649 en 1796.  
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Tabel 3.2. Vergelijking van de relatieve onderlinge afstanden tussen drie ijkpunten op de 

stadsplattegronden van Vlissingen van Van Deventer uit 1548 en van Blaeu uit 1649. De 

onderliggende data in meters voor 1548, 1649 en 2022 zijn: Keizersbolwerk–Sint-Jacobskerk 

374, Bomvrije–Sint-Jacobskerk 359 en Keizersbolwerk–Bomvrije 520. Legenda: Van 

Deventer en Blaeu (1548 en 1649: grijze cellen), Google Earth (2022: witte cellen), ratio van 

Deventer en Blaeu / Google Earth (zwarte cellen), 

 

Tabel 3.3. Vergelijking van de relatieve onderlinge afstanden tussen drie ijkpunten op de 

stadsplattegronden van Middelburg van Van Deventer (1548), Blaeu (1649) en Google Earth 

(2022). De onderliggende data in meters voor 1548, 1649 en 2022 zijn: Lange Jan–Stadhuis 

271, Lange Jan–Binnenhaven 453 en Stadhuis–Binnenhaven 378. Legenda: Van Deventer en 

Blaeu (1548 en 1649: grijze cellen), Google Earth (2022: witte cellen), ratio van Deventer en 

Blaeu / Google Earth (zwarte cellen). 

 

Tabel 3.4. Het aantal huizen in 1548, 1588 en 1649 in het blok in het oude centrum van 

Vlissingen, rond de toenmalige Onze-Lieve-Vrouwekerk, de tegenwoordige Sint-Jacobskerk. 

Tevens zijn opgenomen de totalen aantallen huizen in Vlissingen volgens de drie 

plattegronden. 

Tabel 3.5. Vergelijking tussen de huizentellingen op de stadsplattegronden van Joan Blaeu en 

de huizentellingen aan de hand van fiscale bronnen. 

Tabel 3.6. Analyse van de plattegronden van Van Deventer (1548) en Blaeu (1649) met 

behulp van MapAnalyst.  

Tabel 3.7. Resultaten van de huizentellingen op de stadsplattegronden van Joan Blaeu van 

1649. Reductiefactoren 5 en 6. In de derde kolom staan de berekeningen van Lourens & 

Lucassen over het jaar 1670. NB: de aantallen huizen zijn allemaal op tientallen afgerond, 

behalve in Vlissingen dat is afgerond op een vijftal. Dit is gedaan om zichtbaar te maken dat 

Zierikzee iets groter was dan Vlissingen.  

Tabel 3.8. Inwonertallen in zeven Zeeuwse steden in 1548 en 1649, samengesteld op basis 

van de stadsplattegronden van Jacob van Deventer (Passus-telling 1548) en Joan Blaeu 

(huizentelling 1649). Brouwershaven is niet opgenomen omdat er geen plattegrond van Blaeu 

beschikbaar is. De percentages in de vierde kolom zijn gemiddelden. 
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Tabel 3.9. Herkomst van de Vlissingse immigranten per provincie of land tussen 1581 en 

1613 (Zeeuws Archief, archief Vlissingen, nr. 5674, poorterboek 1500-1599 en nr. 5675, 

poorterboek 1600-1699). 

Tabel 3.10. Herkomst van de Vlissingse immigranten per stad (top-50) tussen 1581 en 1613 

(Zeeuws Archief, archief Vlissingen, nr. 5674, poorterboek 1500-1599 en nr. 5675, 

poorterboek 1600-1699). 

Tabel 4.1. Resultaten van de volkstellingen in Noord- en Zuid-Holland in 1622, op een rij 

gezet, aangevuld en getotaliseerd door Pieter de la Court in 1662 (De la Court, 1662, p. 18-

19). NB: deze aantallen zijn nog niet bewerkt met zijn eigen correcties) 

Tabel 4.2. De inwonertallen van enkele Hollandse steden omstreeks 1748, afkomstig uit het 

werk van Kersseboom, verzameld door Van Nierop (Kersseboom, 1738-1742. Hier verzameld 

door Van Nierop, 1905, p. 72).  

Tabel 4.3. De totale aantallen representanten per provincie en voor de gehele Bataafse 

Republiek (Commissie, 1796, p. 138).  

Tabel 4.4 Overzicht van de datums van telling en publicatie van de resultaten van de 

volkstelling in 1795 én 1796 per provincie, 1795-1796. Van de volkstelling van 1795 en 1796 

worden de basisgegevens (de tellijsten per dorp en stad) niet centraal bewaard. Ze zijn 

derhalve ook niet systematisch gedigitaliseerd. Een aantal lokale tellijsten is wel bewaard 

gebleven en in sommige gevallen getranscribeerd en gedigitaliseerd. Hiervan is onder andere 

gebruik gemaakt bij het vaststellen van de telperiode per provincie (zie de voorgaande 

voetnoten en de eerste kolom ‘1795, tellingen (niet gepubliceerd)’. Zie over de digitalisering 

van de volkstellingen 1795-1971: Doorn, 2001, p. 211-226. De data van de volkstellingen 

1795-1971 zijn beschikbaar via het online archiveringssysteem EASY van Data Archiving and 

Networked Services (DANS), een instituut van de KNAW en NWO 

(https://easy.dans.knaw.nl/ui/home). Ook hierin ontbreken de onderliggende data van de 

volkstelling van 1795. 

Tabel 4.5. Resultaten van de volkstelling van 1795-1796 in aantallen zielen en representanten 

alsmede de verdeling van de ‘rest-zielen’ van de provincies die 7.499 of minder zielen over 

hielden, over de provincies waarbij dat aantal 7.500 of meer bedroeg.  
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Tabel 4.6. De totale aantallen getelde zielen in de steden van Zeeland (Commissie, 1796, p. 

40-43. Zie ook Bijlage 4.1). 

Tabel 4.7. De totale aantallen grondvergaderingen en representanten in Zeeland, per eiland 

(Commissie, 1796, p. 40-43. Zie ook Bijlage 4.2). 

Tabel 4.8. De inwonertallen van de acht Zeeuwse steden volgens de Passus-telling voor 1548, 

de huizentelling voor 1649 en de eerste nationale volkstelling voor 1795-1796. 

Tabel 5.1. Aantallen inwoners en huizen volgens de opgave in de Tegenwoordige staat in 

1753 (Tirion, 1751 en 1753: deel IX en XX. De aantallen per stad: Brouwershaven XX, p. 369; 

Goes XX, p. 26; Middelburg IX, p. 161; Tholen XX, p. 80; Veere XX, p. 168; Vlissingen XX, p. 

115; Zierikzee IX, p. 320; in de plaatsbeschrijving van Arnemuiden zijn geen aantallen 

inwoners en huizen opgenomen). 

Tabel 5.2. Migratiesaldi van acht Zeeuwse steden in de periodes 1548-1649, 1649-1796 en 

1548-1796. Het relatieve aandeel van de geboortesaldi in de totale bevolking voor deze 

periodes is gesteld op respectievelijk -5, 0 en +5 procent. Reductiefactor 5,5. NB: het 

bevolkingscijfer voor Brouwershaven in 1649 is een schatting en daarmee ook de 

migratiesaldi in de drie periodes. 

 

Tabel in Bijlage 2.1: Procedure behorende bij Tabel 3.9: Vergelijking tussen de plattegronden 

van Vlissingen van Jacob van Deventer (1548), Robert Adams (1588) en Google Earth 

(2022).  

 

Tabel in Bijlage 3.1: Vergelijking van de relatieve onderlinge afstanden tussen drie ijkpunten 

op de stadsplattegronden van zes van de acht Zeeuwse steden in 1548 en 1649. Bij 

Arnemuiden ontbreken duidelijke meetpunten die in alle peiljaren terug zijn te vinden en 

Brouwershaven is niet meegenomen omdat daar de kaart van Blaeu ontbreekt. De kaart van 

Goes is die uit de Stedenatlas van Frederik de Wit. Blaeu had alleen de vestingsplattegrond 

getekend met de verdedigingswerken. De Wit liet de straten erin tekenen en gebruikte als 

basis daarvoor de plattegrond van Goes uit de Kroniek van Smallegange, gegraveerd door 

Cornelis de Bye. 
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Tabel in Bijlage 4.1: Generaale volksmeenigte in de Bataafsche Republiek – Volkstelling in 

Zeeland 1795. Aantallen zielen per stad en dorp 

 

Tabel in Bijlage 4.2: Generaale volksmeenigte in de Bataafsche Republiek – Volkstelling in 

Zeeland 1795. Aantallen grondvergaderingen per stad en dorp 

 

Tabel in Bijlage 6.1: Alle 147 Noord- en Zuid-Nederlandse steden waarvan de 

stadsplattegronden van (1) Jacob van Deventer en (2) Joan Blaeu beschikbaar zijn. 

 

Tabel in Bijlage 6.2: Alle 89 Noord-Nederlandse steden waarvan de stadsplattegronden van 

(1) Jacob van Deventer en (2) Joan Blaeu beschikbaar zijn, én die (3) hebben deelgenomen 

aan de volkstelling van 1795-1796. 
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REGISTER 

NB: in het register zijn, behalve de verschillende makers en uitgevers van stadsplattegronden 

en ander cartografisch materiaal, geen namen opgenomen van auteurs van gedrukte primaire 

of secundaire bronnen en van de verschillende vindplaatsen van de primaire bronnen. 

Hiervoor kan worden verwezen naar de bibliografie en het bronnenoverzicht. Ook niet 

opgenomen zijn de Zeeuwse plaatsen die slechts één keer worden genoemd. Hiervoor kunnen 

de bijlagen 6.1 en 6.2 worden geraadpleegd. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aalst, 178, 297 

Aardenburg, 298 

Afrika, 225, 226, 230 

Agrarische geschiedenis, 28, 33, 37, 42 

Agrarische Geschiedenis, 37, 233, 254, 

258 

Alkmaar, 52, 84, 147, 192, 229, 297, 298 

Almelo, 204, 261 

Alva, 66, 69, 70, 127, 168, 246 

Amersfoort, 52, 297, 298 

Amsterdam, 9, 10, 12, 32, 46, 47, 48, 52, 

61, 77, 78, 79, 80, 116, 156, 177, 178, 

190, 191, 192, 197, 198, 201, 229, 230, 

241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 

249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 

258, 261, 262, 297, 298 

Amsterdamsche Courant, 197, 260 

Annales, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 37, 

71, 242, 243, 246, 257, 258 

Antwerpen, 51, 55, 102, 103, 104, 155, 

177, 178, 227, 229, 250, 256 

Archeologie, 33 

Ardennen, 40 

Armentières, 297 

Arnemuiden, 65, 72, 79, 96, 102, 118, 119, 

120, 121, 122, 132, 133, 135, 160, 161, 

169, 171, 175, 178, 179, 210, 211, 213, 

215, 221, 223, 227, 228, 237, 248, 250, 

259, 266, 268, 272, 275, 286, 290, 295, 

297, 298 

Arnhem, 52, 66, 166, 168, 172, 173, 189, 

235, 252, 268, 297, 298 

Arras, 297 

Asperen, 297, 298 

Augsburg, 48 

Axel, 178, 297, 298 

Bailleul, 297 

Bataafse Republiek, 65, 67, 194, 195, 196, 

199, 203, 225, 236, 261, 274 
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BIJLAGEN525 

 

Bijlage 2.1: Procedure behorende bij Tabel 2.9: Vergelijking tussen de plattegronden van 

Vlissingen van Jacob van Deventer (1548), Robert Adams (1588) en Google Earth (2022).  

 

Bijlage 3.1: Vergelijking van de relatieve onderlinge afstanden tussen drie ijkpunten op de 

stadsplattegronden van zes van de acht Zeeuwse steden in 1548 en 1649. Bij Arnemuiden 

ontbreken duidelijke meetpunten die in alle peiljaren terug zijn te vinden en Brouwershaven is 

niet meegenomen omdat daar de kaart van Blaeu ontbreekt. De kaart van Goes is die uit de 

Stedenatlas van Frederik de Wit. Blaeu had alleen de vestingsplattegrond getekend met de 

verdedigingswerken. De Wit liet de straten erin tekenen en gebruikte als basis daarvoor de 

plattegrond van Goes uit de Kroniek van Smallegange, gegraveerd door Cornelis de Bye. 

 

Bijlage 4.1: Generaale volksmeenigte in de Bataafsche Republiek – Volkstelling in Zeeland 

1795. Aantallen zielen per stad en dorp. 

 

Bijlage 4.2: Generaale volksmeenigte in de Bataafsche Republiek – Volkstelling in Zeeland 

1795. Aantallen grondvergaderingen per stad en dorp. 

 

Bijlage 6.1: Alle 147 Noord- en Zuid-Nederlandse steden waarvan de stadsplattegronden van 

(1) Jacob van Deventer én (2) Joan Blaeu beschikbaar zijn. 

 

Bijlage 6.2: Alle 89 Noord-Nederlandse steden waarvan de stadsplattegronden van (1) Jacob 

van Deventer en (2) Joan Blaeu beschikbaar zijn, én die (3) hebben deelgenomen aan de 

volkstelling van 1795-1796. 

 

  

 

525 De nummering van de bijlagen is conform de hoofdstukkennummering.  
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Bijlage 2.1 

 

Procedure behorende bij Tabel 2.9: Vergelijking tussen de plattegronden van Vlissingen van 

Jacob van Deventer (1548), Robert Adams (1588) en Google Earth (2022). Het in de tabel 

gemarkeerde getal 0,1756 is de coëfficiënt waarmee het aantal huizen op de andere 

stadsplattegronden van Van Deventer zullen worden berekend. Het in de tabel gemarkeerde 

getal 8.698 is de gemiddelde en gewogen schaal van het totaal van de 22 bebouwde 

straatzijden. NB: Alleen de straatdelen die ook op de kaart van Adams bebouwing lieten zien, 

zijn gemeten op de kaart van Van Deventer.  

1. Het berekenen van de Passus-coëfficiënt 0,1756 (zie Tabel 2.9 in hoofdstuk 2) 

- Meet alle 22 bebouwde straatzijden op in pixels (totaal: 1.002 pixels). 

- Bereken aan de hand van de gehele kaart van Vlissingen van Van Deventer de lengte 

en de breedte in pixels en in centimeters.  

- Dit levert een coëfficiënt op van 0,017 (1 pixel is 0,017 centimeter op de kaart). 

- Reken de pixels om naar centimeters (bij het eerste straatdeel: 94*0,017=1,60). 

- Tel voor elk van de 22 bebouwde straatzijden het aantal huizen op de kaart van Adams 

en totaliseer dat: 176. 

- Voor het berekenen van de Passus-coëfficiënt 0,1756 wordt het aantal huizen gedeeld 

door het totaal aantal pixels: 176/1.002=0,1756 (NB: wanneer het gemiddelde van de 

22 afzonderlijke coëfficiënten wordt berekend, wordt een coëfficiënt verkregen van 

0,1939: dat is een afrondingsverschil van 0,0182 met 0,1756; besloten is om te gaan 

werken met 0,1756).  

 

2. Het berekenen van de schaal (zie de tabel in deze bijlage) 

- De schaal is berekend voor elk van de 22 bebouwde straatzijden. 

- De formule: centimeter (1548) / meter (2022). Deze is in het geval van de schaalstok: 

775/8,69 * 100 = 8918. De schaal is hier dus 1:8918 (zie hiervoor ook Tabel 2.9 in 

hoofdstuk 2). 

- Alle 22 schaalverhoudingen zijn op deze manier berekend. 

- Alle 22 schaalverhoudingen zijn gewogen door eerst het totaal te berekenen (1.002 

pixels) en vervolgens per straat het percentage te bepalen (in het geval van het eerste 

straatdeel: 94/10.02 = 9%). 
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- Het gemiddelde percentage is dan 5%. 

- Eerst worden de 22 schaalverhoudingen vermenigvuldigd met de percentages. 

- Deel de waardes die hieruit voortkomen door het gemiddelde percentage van 5%.  

- Dit levert de afzonderlijke 22 gewogen schaalverhoudingen op. 

- Het gemiddelde hiervan is de schaal 1:8477. 

- Dit wordt gemiddeld met de schaalverhouding van de schaalstok van Van Deventer: 

(8.918+8.477)/2 = 8698. 

- Dit komt nagenoeg overeen met de door MapAnalyst berekende schaalgrootte 1:8630.  

 

3. Het berekenen van en het werken met de coëfficiënt 4,85 (zie de tabel in deze bijlage) 

- Uitgangspunt is het opmeten van de schaalstok van Van Deventer: 515 pixels en 2500 

voet. 

- De deling 2500/515 levert een coëfficiënt op van 4,85 die aangeeft hoeveel pixels er in 

een voet gaan op de kaart.  

- Met behulp van deze coëfficiënt kan vervolgens het aantal voet worden berekend: 

pixels * 4,85 (is in het eerste straatdeel: 94*4,85 = 456). 

Ten slotte kan de door Van Deventer gebruikte voet worden berekend: aantal meters/aantal 

voeten (is in het eerste straatdeel: 149/456 = 0,327).  
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schaal: cm 

(1548)/meter 

(2022) 

weging 

in % 

weging 

in % * 

schaal 

weging in 

% * 

schaal/ge-

middelde 

weging in 

% pixels 

voet 

(pixels* 

factor) 

voet/ 

meter meter 

coëfficiënt 

voet/pixels 

(schaalstok) 

8918 
      

515 2500 0,31 775 4,85 

9338 9% 87.601 17.520 94 456 0,327 149 4,85 

7852 2% 18.023 3605 23 112 0,275 31 4,85 

7488 3% 20.177 4035 27 131 0,262 34 4,85 

7168 3% 19.314 3863 27 131 0,251 33 4,85 

14.370 5% 76.007 15.201 53 257 0,504 129 4,85 

10.978 2% 17.530 3506 16 78 0,385 30 4,85 

6974 4% 31.320 6264 45 218 0,244 53 4,85 

11.164 2% 21.169 4234 19 92 0,391 36 4,85 

10.490 2% 21.985 4397 21 102 0,368 37 4,85 

10.254 3% 31.725 6345 31 150 0,359 54 4,85 

8441 5% 43.807 8761 52 252 0,296 75 4,85 

5072 4% 20.248 4050 40 194 0,178 34 4,85 

7547 3% 20.336 4067 27 131 0,265 35 4,85 

9235 8% 73.735 14.747 80 388 0,324 126 4,85 

7861 3% 21.968 4394 28 136 0,276 37 4,85 

10.399 6% 66.420 13.284 64 310 0,364 113 4,85 

11.250 6% 63.996 12.799 57 276 0,394 109 4,85 

7687 6% 48.333 9667 63 306 0,269 82 4,85 

18.997 2% 39.814 7963 21 102 0,666 68 4,85 

9227 8% 77.351 15.470 84 407 0,323 132 4,85 

8887 6% 55.876 11.175 63 306 0,312 95 4,85 

8335 7% 55.736 11.147 67 325 0,292 95 4,85 

9475 5% 42.385 8477 1002 221 0,31 69   

   8698      
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Bijlage 3.1 

 

Vergelijking van de relatieve onderlinge afstanden tussen drie ijkpunten op de 

stadsplattegronden van zes van de acht Zeeuwse steden in 1548 en 1649. Bij Arnemuiden 

ontbreken duidelijke meetpunten die in alle peiljaren terug zijn te vinden en Brouwershaven is 

niet meegenomen omdat daar de kaart van Blaeu ontbreekt. De kaart van Goes is die uit de 

stedenatlas van Frederik de Wit. Blaeu had alleen de vestingsplattegrond getekend met de 

verdedigingswerken. De Wit liet de straten erin tekenen en gebruikte als basis daarvoor de 

plattegrond van Goes uit de Kroniek van Smallegange, gegraveerd door Cornelis de Bye. 

 

Legenda 

Van Deventer en Blaeu (1548 en 1649: grijze cellen), Google Earth (2022: witte cellen), ratio 

van Deventer en Blaeu / Google Earth (zwarte cellen). 

 

Goes 

afstanden in vogelvlucht 

van naar 
pixels meters 

1548 1649 2022 

Grote kerk Oostwal 147 21% 130 22% 237 23% 

Grote kerk Turfkade 209 30% 172 29% 291 28% 

Oostwal Turkade 340 49% 290 49% 517 49% 

totalen 696   592   1045   

        
1548 Grote kerk Turfkade Oostwal     

Grote kerk 1,07 23% 49%     
Turfkade 21% 1,01 28%     
Oostwal 49% 30% 0,93     

        
1649 Grote kerk Turfkade Oostwal     

Grote kerk 1,03 23% 49%     
Turfkade 22% 1,01 28%     
Oostwal 49% 29% 0,96     

 

 

Middelburg 

afstanden in vogelvlucht 

van naar 
pixels meters 

1548 1649 2022 

Lange Jan Stadhuis 181 25% 171 21% 271 25% 

Lange Jan Binnenhaven 295 41% 329 41% 453 41% 

Stadhuis Binnenhaven 235 33% 301 38% 378 34% 

totalen   711   801   1102   
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1548 Grote kerk Turfkade Oostwal     

Lange Jan 0,97 25% 41%     
stadhuis 25% 0,99 34%     
Binnenhaven 41% 33% 1,04     

        
1649 Grote kerk Turfkade Oostwal     

Lange Jan 1,15 25% 41%     
Stadhuis 21% 1,00 34%     
Binnenhaven 41% 38% 0,91     

 

 

Tholen 

afstanden in vogelvlucht 

van naar 
pixels meters 

1548 1649 2022 

Grote Kerk Stadhuis 98 26% 226 25% 129 23% 

Stadhuis Oudel. Prt. 179 47% 443 50% 279 50% 

Oudel. Prt. Grote Kerk 102 27% 221 25% 151 27% 

totalen   379   890   559   

        
1548 Grote Kerk Stadhuis Oudel. Prt.     

Grote Kerk 0,89 23% 27%     
Stadhuis 26% 1,00 50%     
Oudel. Prt. 27% 47% 1,06     

        
1649 Grote Kerk Stadhuis Oudel. Prt.     

Grote Kerk 0,91 23% 27%     
Stadhuis 25% 1,09 50%     
Oudel. Prt. 25% 50% 1,00     

 

 

Veere 

afstanden in vogelvlucht 

van naar 
pixels meters 

1548 1649 2022 

Grote kerk Kop haven 218 25% 293 24% 287 24% 

Kop haven Kampv.toren 344 39% 528 42% 446 38% 

Kampv. toren Grote kerk 324 37% 422 34% 440 38% 

totalen   886   1243   1173   

        

1548 Grote kerk Stadhuis 
Kampv. 

toren     
Grote kerk 0,99 24% 38%     
Stadhuis 25% 1,03 38%     
Kampv. toren 37% 39% 0,98     
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1649 Grote kerk Stadhuis 
Kampv. 

toren     
Grote kerk 1,04 24% 38%     
Stadhuis 24% 1,10 38%     
Kampv. toren 34% 42% 0,90     

 

 

Vlissingen 

afstanden in vogelvlucht 

van naar 
pixels meters 

1548 1649 2022 

Keizersbolwerk St Jacobskerk 255 30% 309 30% 374 30% 

Bomvrije St Jacobskerk 246 29% 291 29% 359 29% 

Keizersbolwerk Bomvrije 358 42% 415 41% 520 42% 

totalen   859   1015   1253   

        
1548 Keizersbolwerk Bomvrije St Jacobskerk     

Keizersbolwerk 1,00 42% 30%     
Bomvrije 42% 1,01 29%     
St Jacobskerk 30% 29% 1,00     

        
1649 Keizersbolwerk Bomvrije St Jacobskerk     

Keizersbolwerk 1,02 42% 30%     
Bomvrije 41% 0,98 29%     
St Jacobskerk 30% 29% 1,00     

 

 

Zierikzee 

afstanden in vogelvlucht 

van naar 
pixels meters 

1548 1649 2022 

St. Lievenskerk Raadhuis 182 16% 329 19% 287 17% 

Raadhuis Zuidhavenpoort 383 34% 545 32% 571 34% 

Zuidhavenpoort St. Lievenskerk 550 49% 827 49% 825 49% 

totalen   1115   1701   1683   

        

1548 St. Lievenskerk Raadhuis 
Zuid 

havenpoort     
St. Lievenskerk 1,04 17% 49%     
Raadhuis 16% 0,99 34%     
Zuidhavenpoort 49% 34% 0,99     

        

1649 St. Lievenskerk Raadhuis 
Zuid 

havenpoort     
St. Lievenskerk 0,88 17% 49%     
Raadhuis 19% 1,01 34%     
Zuidhavenpoort 49% 32% 1,06     
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Bijlage 4.1  

 

‘Generaale volksmeenigte in de Bataafsche Republiek – Volkstelling in Zeeland 1795’, 

aantallen zielen per stad en dorp (bron: Commissie, 1796, p. 40-43). De acht Zeeuwse steden 

zijn in kapitalen en vet afgedrukt. 

 

plaats zielen  plaats zielen 

Aagtekerke 277  Noordwelle 283 

ARNEMUIDEN 826  Oostbeveland 22 

Baarland en Bakendorp 457  Oostcappel 626 

Baarsdorp en Sinouskerke 150  Oosterland 614 

Bath en Rilland 156  Oostsouburg 545 

Bekerke 397  Oudelande 345 

Bloys 30  Oudvosmaar 876 

Bommenede 237  Ouwerkerke 549 

Borsselen 526  Overzande 452 

Brigdamme 273  Poortvliet 757 

BROUWERSHAVEN 690  Poppekerke 69 

Bruinisse 828  Renesse 285 

Burcht 316  Rengerskerke 148 

Buttingen 141  Ritthem 291 

Campens Nieuwland 62  's Gravenhoek 38 

Capelle, Bieselinge en Eversdyk 1001  's Gravenpolder 406 

Cappelle in Duiveland 136  's Heer Abtskerke 160 

Cats 240  's Heeren Arentskerke 1033 

Cloetinge 637  's Heeren Heeren Kinderen 93 

Colynsplaat 1221  's Heerenhoek 416 

Cortgene 558  Schellag 107 

de Ambachten 383  Scherpenisse 635 

Domburg binnen 513  Schore en Vlake 314 

Domburg buiten 138  Serooskerke 659 

Dreischor 665  Serooskerke 180 

Driewegen en Coudorpe 387  Sommelsdyk 1554 

Elkerzee 302  St. Anneland 1091 

Ellemeet 287  St. Jansland 236 

Ellewoutsdyk en Everinge 345  St. Joosland 185 

Gapinge 175  St. Laurens 170 

GOES 3711  St. Maartensdyk 1219 

Grypskerke 399  St. Philipsland 382 

Haamstede 567  Stavenisse 701 

Heinkens Zand 910  THOLEN (+Schakerloo) 1695 

Het Fort van Bath 113  Valkenisse 60 

Hinklenoord 35  VEERE (+ Zandijk binnen) 1860 



294 

 

plaats zielen  plaats zielen 

Hoedekenskerke 497  VLISSINGEN 5691 

Hogelande 49  Vrouwe Polder 235 

Kattendyke 145  Vryberghe 38 

Kerkwerve 229  Waarden 291 

Kleverskerke 191  Wemeldinge 619 

Koudekerke 1125  Westcapelle 1143 

Krabbendyke 383  Westenschouwen 61 

Kruiningen 886  Westkerke 148 

Maire 53  Westsouburg 530 

Melis en Mariekerke 364  Wissekerke 94 

MIDDELBURG (stad) 17.687  Wissekerke en Geersdyk 1066 

MIDDELBURG (Stads-Ambacht) 2459  Wolphaarsdyk 677 

Middelburgse Polder in dat Eiland 234  Yerseke 580 

Nieulande 83  Zandyk buiten 194 

Nieuwerkerke (Duiveland), Botland 697  ZIERIKZEE 6086 

Nieuwerkerke in Schouwen 189  Zonnemaer 297 

Nieuwstryen 76  Zoutelande 406 

Nieuwvosmaer 604  Zwake 76 

Nisse 390  totaal 82.212 

Noordgouwe 494  totaal 8 ZEEUWSE STEDEN 38.246 
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Bijlage 4.2 

 

‘Generaale volksmeenigte in de Bataafsche Republiek – Volkstelling in Zeeland 1795’, 

aantallen grondvergaderingen per stad en dorp. De schrijfwijze is conform de bron 

(Commissie, 1796, p. 40-43). 

 

plaats 

grond-

vergaderingen 

Arnemuiden 2 

Baarland en Bakendorp 1 

Bath, Rilland, Maire, Hunklenoord, Valkenisse 1 

Bekerke, Zoutelande 2 

Borsselen 1 

Brouwershaven 1 

Bruinisse 2 

Buttingen, Melis en Mariekerke 1 

Capelle, Bieselinge en Eversdyk 2 

Colynsplaat 2 

Cortgene, Cats 1 

Domburg  1 

Dreischor 1 

Elkerzee, de Ambachten 1 

Goes 7 

Grypskerke, Hogelande 1 

Heinkens Zand 2 

Hoedekenskerke 1 

Koudekerke 2 

Krabbendyke, Nieulande 1 

Middelburg (+ Stads-Ambacht) 40 

Nieuwerkerke in Duiveland, Botland, Capelle 2 

Nieuwerkerke, Kerkwerve, Rengerskerke 1 

Nieuwvosmaer 1 

Noordgouwe 1 

Oost- en Westsouburg, Ritthem 3 

Oostcappel, Aagtekerke 2 

Oosterland, St. Jansland 2 

Oudelande, Ellewoutsdyk, Everinge, Driewegen, Coudorpe 2 

Oudvosmaar, Vryberghe 2 

Ouwerkerke 1 

Overzande, Nisse, Baarsdorp, Sinouskerke, 's Heer Abtskerke 2 

Poortvliet 1 

Renesse, Noordwelle 1 

‘s Gravenpolder, Zwake 1 

‘s Heeren Arentskerke, Wissekerke, 's Heeren Heeren Kinderen 2 

‘s Heerenhoek 1 

Serooskerke, Ellemeet 1 

Serooskerke, Vrouwe Polder 2 

Sommelsdyk 3 

St. Anneland 2 
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plaats 

grond-

vergaderingen 

St. Joosland, Middelburgse Polder in dat Eiland 1 

St. Laurens, Brigdamme 1 

St. Maartensdyk, Scherpenisse, Westkerke 4 

St. Philipsland 1 

Middelburg, Stads-Ambacht 40 

Stavenisse 1 

Tholen en Schakerloo, Nieuwstryen 3 

Veere, Zandyk binnen, Kleverskerke 4 

Vlissingen 11 

Waarden, Kruiningen 2 

Wemeldinge, Kattendyke, Cloetinge, Oostbeveland 3 

Westcapelle, Poppekerke 2 

Westenschouwen, Burcht, Haamstede 2 

Wissekerke e, Geersdyk, Campens Nieuwland, 's Gravenhoek 2 

Wolphaarsdyk 1 

Yerseke, Schore, Vlake 2 

Zandyk buiten, Schellag, Gapinge 1 

Zierikzee 12 

Zonnemaer, Bommenede, Bloys 1 
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Bijlage 6.1 

 

Alle 147 Noord- en Zuid-Nederlandse steden waarvan de stadsplattegronden van (1) Jacob 

van Deventer en (2) Joan Blaeu beschikbaar zijn. 

 

steden 

Aalst Dinant IJzendijke Schiedam 

Aire-sur-la-Lys Doesburg Kampen Schoonhoven 

Alkmaar Dokkum Kortrijk Sloten 

Amersfoort Dordrecht Landrecies Sluis 

Amsterdam Douai Leerdam Sneek 

Armentières Dunkerque Leeuwarden Stavoren 

Arnemuiden Edam Leiden Steenwijk 

Arnhem Elburg Lessines Straelen 

Arras Enkhuizen Leuven Thérouanne 

Asperen Erkelenz Lier Thionville 

Avesnes-sur-Helpe Franeker Lille Tholen 

Axel Geertruidenberg Limbourg Tiel 

Bailleul Geldern Lingen Tienen 

Beaumont Gent Luxembourg Tournai 

Bergen op Zoom Geraardsbergen Mariembourg Utrecht 

Bergues Goedereede Mechelen Valenciennes 

Béthune Goes Medemblik Veere 

Beverwijk Gorinchem Menen Venlo 

Bolsward Gouda Middelburg Veurne 

Bourbourg Gravelines Monnickendam Vianen 

Bredevoort Groenlo Mons Vlaardingen 

Brielle Groningen Montfoort Vlissingen 

Brugge Haarlem Muiden Vollenhove 

Brussel Harderwijk Naarden Wachtendonk 

Cambrai Harelbeke Nieuwpoort Wageningen 

Chimay Harlingen Nijmegen Warneton 

Coevorden Hasselt Ninove Weesp 

Comines Helmond Oldenzaal Wervik 

Culemborg Hesdin Oostburg Wijk bij Duurstede 

Damme Heukelum Oostende Woerden 

Damvillers Heusden Orchies Workum 

Delft Hindeloopen Oudenaarde Woudrichem 

Den Bosch Hondschoote Oudewater Zaltbommel 

Den Haag Hoorn Poperinge Zierikzee 

Dendermonde Hulst Purmerend Zutphen 

Deventer IJlst Roermond Zwolle 

Diksmuide IJsselstein Rotterdam   
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Bijlage 6.2 

 

Alle 89 Noord-Nederlandse steden waarvan de stadsplattegronden van (1) Jacob van Deventer 

en (2) Joan Blaeu beschikbaar zijn, én die (3) hebben deelgenomen aan de volkstelling van 

1795-1796. 

 

steden 

Aardenburg  Gouda Purmerend  

Alkmaar  Groenlo  Roermond  

Amersfoort  Groningen  Rotterdam  

Amsterdam  Haarlem  Schiedam  

Arnemuiden  Harderwijk  Schoonhoven  

Arnhem  Harlingen  Sloten  

Asperen  Helmond  Sluis  

Axel  Heukelum Sneek  

Bergen op Zoom  Heusden Stavoren  

Beverwijk  Hindeloopen Steenwijk  

Bolsward  Hoorn Tholen  

Bredevoort  Hulst Tiel  

Brielle  IJlst Utrecht  

Coevorden  IJsselstein Veere  

Culemborg   Kampen Venlo  

Den Bosch Kuinre Vianen 

Den Haag Leerdam Vlaardingen 

Delft  Leeuwarden Vlissingen 

Deventer  Leiden  Vollenhove 

Doesburg  Medemblik Wageningen 

Dokkum  Middelburg Weesp 

Dordrecht  Monnickendam Wijk bij Duurstede 

Edam   Montfoort Woerden 

Elburg   Muiden Workum 

Enkhuizen  Naarden Woudrichem  

Franeker  Nijmegen Zaltbommel 

Geertruidenberg  Oldenzaal  Zierikzee 

Geldern  Oostburg Zutphen 

Goedereede Oudewater Zwolle 

Goes    

Gorinchem    
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