
De waarde van visitatieverslagen
als bron voor de historische demografie.

De Baronie van Breda 1645-1742

door

Drs. A. C. M. KAPPELHOF

J. Inleiding.

A. De visitatieverslagen als bron voor historisch-demografisch
onderzoek.

Het historisch-demografisch onderzoek maakt in de z.g. pre-statis
tische periode (1500-1800) gebruik van twee soorten bronnen n.L:

a. locale of regionale tellingen o.a. van gezinnen, huishoudens, huizen,
haardsteden, weerbare mannen en van personen aangeslagen in een
hoofdelijke belasting.

b. doop-, trouw- en begraafregisters (D.T.B.) en borgbrieven (indem
niteitsacten ).

De eerste soort licht ons in over de omvang van de bevolking van
een bepaald gebied op één bepaald tijdstip. De tweede soort geeft infor
matie over het verloop van de bevolking. De D.T.B. registers geven
het natuurlijk verloop van de bevolking weer, de borgbrieven bevatten
gegevens over de migratie. Een combinatie van beiden levert het
werkelijk verloop op.

Daarnaast zijn er de visitatieverslagen van R.K. parochies, die ge
gevens bevatten over aantallen communicanten en soms over aantallen
niet-communicanten en protestanten ("ketters"). Voor de Zuidelijke
Nederlanden kennen wij voor de 17de en 18de eeuw ook de Z.g. status
animarum ("zielenboekhoudingen" ). Dit waren beschrijvingen van een
parochie met daarin veel informatie, die voor de historische demografie
gebruikt kan worden. In de Noordelijke Nederlanden zijn tot nog toe
geen status animarum bekend geworden.1
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Reeds in de 15de eeuw reisden kerkelijke functionarissen de paro
chies van hun ambtsgebied af om deze te inspecteren. In de verslagen,
die zij hiervan opmaakten, wordt gesproken over de algemene toestand,
waarin de paraochie verkeerde, de staat van het kerkgebouw, de levens
wijze van de clerus, het aantal beneficiën met de daaraan verbonden
rechten en plichten en soms worden ook aantallen communicanten
genoemd.2 Sedert 1585 waren de bisschoppen verplicht eens in de vier
jaar aan Rome verslag te doen over de toestand van hun bisdom. Deze
verslagen bevatten aantallen communicanten. Rond deze tijd zijn ook
de dekenale visitaties uitgegroeid tot geregeld terugkerende gebeurte
nissen. Voor het samenstellen van zijn verslag aan de paus steunde de
bisschop waarschijnlijk grotendeels op de gegevens van zijn dekens. In
de visitatieverslagen worden een enkele maal ook aantallen niet-commu
nicanten (personen dus beneden de gebruikelijke communieleeftijd )
vermeld.3

In principe moet het mogelijk zijn om met behulp van dit gegeven
het totaal aantal katholieken vast te stellen. In die gebieden, waar
bijna iedereen katholiek was (en bleef), komt dit neer op nagenoeg
de gehele bevolking. Er zijn echter veel problemen verbonden aan deze
methode, welke vooral verband houden met het gebrekkige en onbe
trouwbare karakter van deze bron. In de pre-statistische periode zijn er
voor veel gebieden vaak geen betere bronnen voorhanden, die ons in
staat stellen de totale omvang van de bevolking te bepalen. Aan het
gebruik van tellingen van huizen, huishoudens, haardsteden e.d. ldeven
minstens even grote bezwaren, aangezien deze tellingen een fiscaal en
niet een zuiver demografisch oogmerk hadden.

Speciaal voor de periode vóór 1750 geldt dan ook vaak het gezegde,
dat er geroeid moet worden met de riemen, die we hebben. Het is dan
echter wel een zaak van het grootste belang de betrouwbaarheid van
de communicantencijfers zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. Op
grond daarvan kunnen we een "foutenmarge" bepalen of zelfs tot de
conclusie komen, dat ze in bepaalde gevallen geheel en al onbruikbaar
zijn.4

Communicantendjfers werden reeds gebruikt door De Kok in zijn
boek over de numerieke verhoudingen katholieken-protestanten in de

59

Jaarboek De Oranjeboom 27 (1974)



periode 1650-1880 en door Van der Woude en Mentink in hun werk
over de bevolking van Rotterdam en Cool (hier alleen in combinatie
met en als toetsing van andere bronnen). Klep gebruikte ze in een
ongepubliceerde verhandeling over de bevolking van het Noord-Bra
bantse dorp Princenhage in de 18de eeuw (echter alleen als secundaire
bron) en deed dit ook in een werk over de economische geschiedenis
van de Baronie en de aangrenzende Noorderkempen tussen 1750 en
1850. Ook een groot aantal Belgische historisch-demografen (o.a.
Deprez, De Rammelaere en Ruwet) hanteerden deze gegevens.5

B. Doel van het onderzoek en afbakening van onderzoeksgebied en
onderzoeksperiode.

Doel van dit onderzoek is om aan de hand van een concreet voor
beeld vast te stellen:
a. wat zijn de problemen verbonden aan het werken met visitatiever

slagen, met andere woorden welke mate van betrouwbaarheid be
zitten deze "kerkelijke statistieken" en welke gegevens kunnen zij
ons verschaffen over de omvang van de R.K. bevolking.

b. vervolgens zal een poging worden ondernomen om dit uit te werken
voor een 17-tal parochies, allen gelegen in de Baronie van Breda in
de huidige provincie Noord-Brabant.
Deze Baronie van Breda maakte in de 17de en 18de eeuw deel uit

van het generaliteitsland Staats-Brabant. Sedert ca. 1500 vormde het
een aaneengesloten geheel van 13 heerlijkheden. Roosendaal en Nispen
vormden samen als 14de heerlijkheid een exclave in het ten westen
van de Baronie gelegen Markiezaat van Bergen op Zoom en zijn hier
verder buiten beschouwing gelaten. De parochie Baarle bestond uit een
deel, dat na 1648 onder Spaans Brabant bleef ressorteren (Baarle
Hertog) en uit een deel, dat toen bij de Baronie bleef behoren (Baarle
Nassau).

De periode van onderzoek loopt van 1645 tot 1742 (ruwweg de
tweede helft van de 17de eeuwen de eerste helft van de 18de eeuw).
De tweede helft van de 18de eeuw is reeds onderzocht door Klep, over
de 17de eeuw is daarentegen nog vrijwel niets bekend.6 Het jaar 1645
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valt vrijwel samen met de Vrede van Munster (1648), een mijlpaal in
de geschiedenis van deze streek, het eindpunt 1742 is deels om tech
nische redenen gekozen, deels ook, omdat dan aansluiting wordt ge
vonden bij het werk van Klep.

Il. De kwaliteit van de visitatieverslagen in de Baronie van Breda.

A. De frequentie van de verslagen.

In Oost Vlaanderen en in het dekenaat Hoogstraten werden in de
tweede helft van de 17de en in de 18de eeuw vrijwel ieder jaar
visitaties gehouden. In de dekenaten Bergen op Zoom (tot 1648) en
Hoogstraten vonden deze visitaties meestal plaats in de maanden mei
en juni vóór het feest van St. Jan de Doper (24 juni).7 Dit zou ook
voorgeschreven zijn geweest. Voor onze periode hebben we echter de
beschikking over slechts 9 dekenale en 6 bisschoppelijke verslagen. De
frequentie van deze verslagen is uiterst onregelmatig en vergeleken met
de Zuidelijke Nederlanden zeer laag. In de eerste helft van de 17de
eeuw verscheen er in het naburige dekenaat Bergen op Zoom gemiddeld
eens in de 1,33 jaar een dekenaal verslag. Na 1647, één jaar vóór de
Vrede van Munster, breekt de reeks ineens af. Het eerstvolgende verslag
dateert van 1681.8 In het dekenaat Breda, waartoe alle door ons onder
zochte parochies behoren, is de situatie niet anders: een tamelijk regel
matige reeks tot en met 1647, vervolgens een hiaat tot 1669. Daarna
volgen dekenale verslagen in 1678, 1681, 1689, 1709 en 1712 en bis
schoppelijke in 1665, 1670, 1675, 1716, 1722 en 1736.

De grote hiaten na 1647 wijzen op een zekere ontregeling van de
kerkelijke administratie na de Vrede van Munster. De maatregelen, die
in 1648 en kort daarna werden genomen tegen de R.K. clerus en de
opnieuw inzettende protestantisering zullen hiervan de oorzaken zijn
geweest. Dergelijke maatregelen konden na de vrede ook veel meer
effect sorteren: er was nu geen kans meer op Spaanse militaire repre
sailles, het gebied was vast in handen van de Staten-Generaal. Een brief
van de Bergse landdeken Hesselius uit 1652 wijst ook heel duidelijk in
deze richting. Volgens de toen zeer bejaarde deken waren de locale
magistraten vervreemd van het oude geloof. Men hield de erediensten

61

Jaarboek De Oranjeboom 27 (1974)



in schuurkerken, maar dan wel in angst en beven. Iedereen was ge
dwongen ófwel voor de predikant ófwel voor de wereldrijke overheid
te trouwen. Naast deze algemene opmerkingen worden in het geheel
geen bijzonderheden vermeld over de afzonderlijke parochies. De brief
illustreert, dat de deken niet meer in staat was een normale visitatiereis
te maken en ademt een duidelijke mineurstemming.9

Aan het eind van de 17de eeuw groeide de tolerantie van de wereld
lijke overheid ten aanzien van de activiteiten van de Roomse clerus.10

De frequentie van de bisschoppelijke verslagen is eveneens zeer on
regelmatig. Dat van 1670 bevat alleen een totaalcijfer van het aantal
communicanten in het gehele dekenaat Breda. Het verslag van 1675
vermeldt in het geheel geen cijfers. Belangrijk is voor ons het verslag van
1665, aangezien dit een van de weinige keren is, dat ook de aantallen
protestantse gezinnen genoemd worden. Alleen in de verslagen uit de
jaren 1645-1647 wordt af en toe gerept over de verbreiding van het
protestantisme. De bisschoppelijke verslagen moeten zijn gebaseerd op
gegevens van de dekens, maar op welk dekenaal verslag is dan dat van
1665 gebaseerd? In ieder geval niet, gezien de aantallen, op dat van
1647. Rogier achtte dit visitatieverslag niet betrouwbaar wegens de
tegenstrijdigheden, die het bevatte en wegens de volgens hem al te
grote aantallen protestanten in Roosendaal en Etten.

In het gebied ten noorden van de grote rivieren is de frequentie
van de bisschoppelijke visitatieverslagen overigens nog geringer.11

B. De ronde getallen.

De aantallen communicanten, die per parochie worden opgegeven,
zijn meestal uitgedrukt in ronde getallen. In den regel wordt er met
honderdtallen gewerkt, soms met tientallen. Bijna nooit treft men
getallen aan als 424, 443 enz., wel vaak aanduidingen als ,,600 aut
700", "circiter 1200", "ultra 2000", "pene 1000",12 De pastoors
hebben de aantallen moeten schatten, Welke hulpmiddelen zij daarbij
gehad hebben, is niet helemaal duidelijk. Hebben de eigen kennis van
de parochie en wellicht ook de jaarlijkse aantallen dopen, huwelijken en
begravingen hierbij een rol gespeeld? Waarschijnlijk was het criterium
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vooral het aantal communicanten met Pasen. In de verslagen uit het
dekenaat Hoogstraten worden de personen, die niet aan hun paasplicht
voldeden, steeds met naam en toenaam genoemd.13

De ronde getallen, gevoegd bij de vaak merkwaardige, demografisch
onbestaanbare "sprongen" in de getallen boezemen de onderzoeker
weinig vertrouwen in. Het doel van een visitatieverslag was ook niet
dat van een 19de eeuwse volkstelling. De pastoors hadden geen tijd en
geen middelen om een nauwkeurige telling uit te voeren. Volgens De
Lepper, bekend door zijn publicaties over de regionale kerkgeschiedenis,
hadden de pastoors geen gevoel voor cijfers en voor exactheid en zijn
de communicantencijfers vrijwel onbruikbaar.14 De Clercq meent, dat
ze in de grote steden weliswaar onnauwkeurig zijn, maar op het platte
land waren betere schattingen mogelijk, aangezien het hier om kleinere
aantallen ging.15

Klep beweert, dat men soms bijbedoelingen had, waardoor men met
opzet overdreef of onderschatte.16 Hij noemt als redenen propaganda
motieven, goede indruk maken op superieuren en ondersteunen van een
verzoek om meer hulp. Dit zou vooral gegolden hebben in de stad
Breda, omdat de protestanten daar sterker waren.

Ook andere onderzoekers wijzen op het verdachte karakter van de
"bijbelse getallen" d.w.z. getallen met niet gespecificeerde eenheden,
tientallen of zelfs honderdtallen. Zij wijzen ook op de veel voorkomende
toevoegingen als "omtrent", "tenminste" enz. Deze verminderen de
waarde van de opgaven.1 7

In het gebied van de Hollandse Zending is de situatie ten aanzien
van dit punt nog veel ongunstiger dan in de Baronie van Breda.

Bij dit alles kan het volgende aangetekend worden:
a. Een 2ûste eeuws onderzoek moet genoegen nemen met bronnen

materiaal van veel geringere kwaliteit dan waarover onze tijd kan be
schikken. De kwaliteit van het bronnenmateriaal daalt, naarmate men
verder teruggaat in de tijd. Men kan - en mag - hier geen moderne
eisen gaan stellen aan 17de eeuws materiaal. Voorts moet, zoals reeds
gezegd op p. 2, een soort "foutenmarge" worden vastgesteld. Met
slecht materiaal zal men dan ook alleen tot zeer globale cijfers kunnen
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kotnen. Waarschijnlijk is het hier alleen tnogelijk de trend op langere
tertnijn vast te stellen.

b. Speciaal op het platteland waren de pastoors vaak wel in staat
tot het doen van redelijk betrouwbare schattingen. Vooral na enige
tijd kenden zij hun parochie immers door en door. Voor het maken van
zulke schattingen is geen grote rekenkundige kennis vereist.

,c. "Bijbelse" aantallen of onbestaanbare "sprongen" van het ene
jaar op het andere kwamen voor. Zo zou Etten in 1678 1200 en in
1681 2000 communicanten gehad hebben. Het zal derhalve af en toe
nodig zijn bepaalde reeksen cijfers buiten beschouwing te laten. Het
effect van fouten in de schattingen kon enigszins geëlimineerd worden
door getniddelden van dicht bij elkaar liggende jaren te nemen (zie
tabel I).

C. Andere gebreken.

Af en toe ontbreekt in een verslag een parochie b.v. Alphen in
1689 en Oosterhout in 1689 en 1709.18 Dergelijke lacunes zijn bij
zonder hinderlijk, aangezien ze voor sommige jaren een optelling van
alle parochies onmogelijk maken.

Een ander probleem zouden die personen kunnen vormen, die ge
woon waren niet naar hun eigen parochiekerk te gaan, maar die elders
kerkten. Tussen 1637 en 1648 woonden vele burgers uit Breda in
Princenhage of Ginneken de dienst bij en deden daar ook hun Paas
communie.19 Het is overigens niet duidelijk, hoe groot deze groep
precies was. Er zijn geen andere vermeldingen van een dergelijke ge
woonte bekend. Na 1648 kwam er een einde aan dit verschijnsel. Vóór
dat jaar had de R.K. clerus op het platteland een grotere bewegings
vrijheid dan in de stad, die sedert 1637 vast in handen was van de
Staten-Generaal en waar de protestanten een niet te onderschatten
minderheid vormden, die bovendien het stadsbestuur beheerste. Na
1648 verdween dit verschil tussen stad en platteland en zo ook de
reden om in Princenhage of Ginneken ter kerke te gaan.

Het lijkt zelfs waarschijnlijker, dat men voor belangrijke zaken toch
naar. zijn eigen parochiekerk trok en dat het kerkelijk gezag in dezen
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daar ook enigszins op toezag. Dit blijkt uit het geval van het gehucht
Nieuwmoer (ten zuidoosten van Essen, thans provincie Antwerpen in
België), dat op ca. 1:/z uur gaans lag van de parochiekerk te Essen
en waarvan herhaaldelijk wordt gezegd, dat de bewoners ervan ver
plicht waren hun Paascommunie in Essen te doen, ofschoon men in
Nieuwmoer al sedert lange tijd een eigen kerk had. Tegen deze gang
van zaken bestonden in Nieuwmoer bezwaren, die in het verslag van
1712 door de deken werden gedeeld, redenen waarom deze aan de
bisschop van Antwerpen vroeg om vrijstelling van deze verplichting.
De vrijstelling werd kennelijk niet verleend. In 1720 wordt immers
nog over het bestaan van deze verplichting gesproken.20

D. Enige communicantencijfers buiten de visitatieverslagen.

Op enkele plaatsen werden opgaven van communicantencijfers aan
getroffen, die ter controle konden worden gebruikt van de cijfers uit
de visitatieverslagen.21

HI. Het probleem van .de omrekeningsfactor.

Wil men van aantallen communicanten komen tot het totaal aantal
katholieken, dan moet men eerst inzicht hebben verkregen in de twee
volgende zaken:
a. de leeftijdsopbouw van de bevolking.
b. de gemiddelde leeftijd, waarop men voor het eerst de communie

deed. Deze leeftijd vormt de scheiding tussen de communicanten
en de niet-communicanten.
Op grond hiervan kan men pas op een verantwoorde wijze een

otnrekeningsfactor vaststellen. Tot voor kort namen de meeste onder
zoekers aan, dat de communieleeftijd in de 17de en 18de eeuw op 11 à
12-jarige leeftijd lag. Ook aan de leeftijdsopbouw werd weinig aandacht
geschonken. De laatste tijd is er veel gediscussieerd over met name de
communieleeftijd.22
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A. Oudere veronderstellingen ten aanzien van communieleeftijd en
omrekeningsfactor.

Een aantal Belgische historici nam vóór ca. 1965 over het algemeen
aan, dat de communieleeftijd zowel in de 17de als in de 18de eeuw op
11, 12 of 13 jaar lag. Boumans constateerde voor een parochie in de
stad Mechelen in 1680 12 à 13 jaar.23

Van Werveke kwam voor een parochie in de stad Gent in 1681 uit
op het eerste Paasfeest ná de 13de verjaardag, dus op gemiddeld
13~ jaar.24

Deprez stelde voor het Land van Nevele (ten zuidwesten van Gent,
provincie Oost Vlaanderen) ca. 11 à 12 jaar. De Vos voor een gebied
tussen Gent en Eeklo en De Rammelaere voor het Land van Schorisse
(ten westen van Aalst, provincie Oost Vlaanderen) namen allen 12 jaar
aan.25 In een meer algemene studie over het gebruik van communi
cantencijfers door De Brouwer werd als leeftijd 12 jaar aangenomen.26

Mols stelde in zijn klassieke werk over de demografie van de steden in
Europa 12jaar.27

De Lepper situeerde in 1970 de communieleeftijd tussen de 11 en
14 jaar, een ruimere marge dus en minder zekerheid.28 Enige tijd later
stelde hij gemiddeld 15 jaar, hetgeen hij baseerde op het nog te noemen
artikel van Cloet.29 Van der Woude en Mentink in hun werk over
Rotterdam en Cool en De Kok namen, zonder daarvoor enige reden te
noemen of een auteur te citeren, een omrekeningsfactor aan van 1,50,
gegrond op de veronderstelling dat communicanten ongeveer 2/3 van de
katholieke bevolking uitmaakten.30 In zijn boek over Noord-Holland
gebruikte Van der Woude een leeftijd van 13~ jaar. Volgens hem was
verder 66% van de bevolking ouder dan 13~ jaar.31 In zijn studie
over de demografie van het 18de eeuwse Princenhage hanteerde Klep
een leeftijd van 12 jaar.32

Op het terrein van de leeftijdsopbouw constateerden Van Werveke
en Boumans beide opvallend hoge percentages communicanten voor de
door hen bestudeerde parochies in Gent en Mechelen n.l. resp. 72,7%
en 75,1 %.33 De Rammelaere vond voor één dorp op het platteland
van Oost Vlaanderen, dat de communicanten daar in 1676 62,2% van

66

Jaarboek De Oranjeboom 27 (1974)



de bevolking uitmaakten. Zowel hij als Deprez vonden voor 1786 ge
middelden van 68% à 70% communicanten op de totale R.K. bevol
king. In de 18de eeuw steeg het percentage communicanten op de totale
bevolking voortdurend en in de steden lag dit cijfer altijd hoger dan
op het platteland. Deprez vond zelfs, dat de parochies aan de rand van
de stad Gent weer lagere communicantenpercentages hadden dan die
welke in het centrum van de stad gelegen waren.34

De Kok beweert, dat in Noord Nederland het communicantenpercen
tage d.w.z. de leeftijdsgroep van 12 jaar en ouder in den regel 65% à
70% van de totale katholieke bevolking uitmaakte, maar dat in "extre
me gevallen" dit getal 60% (minimaal) of 75% (maximaal) kon be
dragen. Hij geeft ook tóe, dat de leeftijdsopbouw kan varieren naar tijd
en naar plaats. Het een en ander houdt verband met o.a. de welvaart
van het katholieke contingent van de bevolking.35 Genoemde schrijver
baseerde zich vooral op de aantallen communicanten en niet-communi
canten, die vermeld worden in het verslag over de Hollandse Zending
aan Rome uit 1805/07. Uit dit laatste verslag blijkt, dat die gewesten,
waar de Rooms-Katholieken rond 1800 een beduidende minderheid
vormden, communicantenpercentages hadden tussen de 68% en 70%.
Alleen Friesland (73%), Drenthe met Groningen (55%) en Zeeland
(66%) weken hiervan af, maar het aantal Rooms-Katholieken was hier
veel geringer, zodat statistische effecten wellicht hierop van invloed
zijn.36

B. De communieleeftijd volgens Cloet.

In 1966 toonde Cloet op overtuigende wijze aan, dat de commu
nieleeftijd in Oost Vlaanderen in de loop van de 17de en 18de eeuw
geleidelijk was gedaald en dat deze in de tweede helft van de 17de
eeuw eerder op 14 à 15 jaar dan op 11 à 13 jaar gesteld moest wor
den. 37 De auteur gebruikte een groot aantal status animarum en zijn
onderzoek had uitsluitend betrekking op het platteland. De volgende
cijfers illustreren deze stelling: in de periode 1620-1669 verstrekten
de status animarum van 4 dorpen in Oost Vlaanderen de volgende ge
gevens over 440 personen in de leeftijdsgroep 12 - 16 jaar:
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7,7% voor 12 en 13-jarigen
tesamen genomen

34,5% voor 14 en l5-jarigen
tesamen genomen

12 jaar % communicanten 9,2% }
13 jaar % communicanten 6,5%

14 jaar % communicanten 38,6% }
15 jaar % communicanten 30,8%

16 jaar % communicanten 89,5%

Nog niet 1/3 van de l5-jarigen was toen communicant. Het lijkt
erop, alsof de meest favoriete communieleeftijd 15 jaar was. Van de
16-jarigen immers heeft 90% reeds de eerste communie gedaan.

In de periode 1717-1757 lagen deze verhoudingen in 6 dorpen
echter als volgt: (aantal waarnemingen was hier 1271 personen)38

12 jaar % communicanten 7,1%} 17,2% voor 12 en 13-jarigen
13 jaar % communicanten 27,9% tesamen genomen

14 jaar % communicanten 55,2%} 69,3% voor 14 en l5-jarigen
15 jaar % communicanten 85,3 % tesamen genomen

16 jaar % communicanten 88,9%

Van de groep 14 - 15 jarigen als geheel heeft nu dus meer dan 2{3
zijn eerste communie gedaan. Slechts een zeer kleine minderheid van
12-jarigen was communicant. De meest favoriete communieleeftijd lijkt
nu 14 jaar te zijn.

Als redenen voor dit verschijnsel noemt Cloet (die naast kwantita
tieve gegevens ook enkele getuigenissen van kerkelijke autoriteiten ver
meldt): financiële redenen (lagere begraafrechten voor niet-communi
canten), een veel voorkomende religieuze mentaliteit, die zich uit in het
weinig en laat voor het eerst communiceren,39 en het feit, dat de
pastoors de kinderen pas toelieten tot de eerste communie, wanneer ze
van hem voldoende katechismuslessen hadden gekregen.4o Belangrijk
is, dat dit verschijnsel ook in sommige parochies van het bisdom Ant
werpen scheen voor te komen en dat er door de kerkelijke autoriteiten
tegen geageerd werd.41

Met deze kennis van zaken kan de stijging van het communicanten
percentage in de 18de eeuw, waargenomen door Deprez en De Ram
melaere, ook verklaard worden uit een dalende communieleeftijd. Ge-
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noemde schrijvers stelden echter alleen een hogere gemiddelde levens
duur hiervoor verantwoordelijk.

e. Enkele gegevens over de leeftijdsopbouw in de Baronie tussen 1750
en 1850.

64
67

Totaal
63
65

Terheyden

59
60

Rijsbergen

Princenhage
64

Klep geeft in zijn werk over de economische geschiedenis van de
Baronie en de Noorderkempen een korte samenvatting van een door
hem verricht onderzoek naar de omvang en de samenstelling van het
huishouden in westelijk Noord Brabant in de 18de en de 19de eeuw.42

Hij gebruikte hiervoor o.a. de 18de eeuwse hoofdgeld-gemaal cohieren,
die de bevolking onderverdelen in personen boven en beneden de 16
jaar. Klep onderzocht 7 dorpen en kwam tot het volgende resultaat:

% 16 jaar en ouder

Sprundel Stand-
(deel van) daarbuiten

54 58
55 64

Ginneken Gilze
64 64
65 66

1800
1800

1750
1750

De bevolking verouderde in 50 jaar enigszins, maar meer opvallend
is volgens Klep het verschil tussen enerzijds dorpen als Terheyden, Prin
cenhage, Ginneken en Gilze en anderzijds dorpen als Rijsbergen of enige
heidegehuchten onder Sprundel. Eerstgenoemde dorpen zijn Z.g. "beem
dendorpen" of "rivierdorpen", laatstgenoemde zijn typische "heidor
pen". De beemdendorpen zijn welvarender en dichter bevolkt. Ze heb
ben betere verbindingen via riviertjes als de Mark en de Vliet met Hol
land, hetgeen een betere aanvoer van mest en afvoer van een agrarisch
overschot mogelijk maakt. Ze beschikken bovendien over meer weide
en hooilanden o.a. in de vorm van de langs de rivier de Mark gelegen
"beemden".

De heidorpen wörden gekenmerkt door een overwegend agrarische
sociaal-economische structuur, die gesloten en in hoge mate autarkisch
is. Er is daar veel meer onontgonnen grond in de vorm van heidevelden
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gemiddeld aantal kinderen per huishouden
onbekend

2,09
2,22
2,33
2,43
2,54
2,55

en moerassen en een chronisch gebrek aan weidegrond voor het vee.
De kwaliteit van de bodem, voor het overgrote deel bestaande uit zand
grond, is er slecht. De bevolkingsdichtheid is er geringer en in de loop
van de 18de eeuw neemt de bevolking er ook slechts weinig toe (dit
laatste in tegenstelling tot de beemdendorpen ) .

De bevolking van de heidorpen lijkt jonger te zijn. Als oorzaak ziet
Klep een lagere gemiddelde levensduur en niet een verschil in vrucht
baarheid. Een tweede oorzaak zou de lagere huwelijksfrequentie kun
nen zijn. Ook de migratie van volwassenen van de arme heidorpen naar
de steden en de meer welvarende beemdendorpen alsmede de jaarlijkse
trek van seizoenarbeiders naar Zeeland en Zuid Holland om daar te
helpen met het oogsten kunnen voor dit verschijnsel verantwoordelijk
zijn. Overigens moet worden opgemerkt, dat Gilze door Klep getypeerd
wordt als een heidorp, maar dat het wat betreft leeftijdsopbouw nauw
aansluit bij de groep van beemdendorpen.43

D. De Heidorpen van de Noorderkempen.

Dankzij een aantal volkstellingen, die gedurende de 18de eeuw in
Spaans/Oostenrijks Brabant werden gehouden, beschikken we over en
kele summiere gegevens omtrent de leeftijdsopbouw van de bevolking.
Met name het platteland van de meierijen Hoogstraten en Turnhout
is voor ons van belang, omdat dit dezelfde sociaal-economische struc
tuur had als de heidorpen in de Baronie van Breda.44

Volgens de volkstelling van 1693 lag het gemiddeld aantal kinderen
per huishouden in de noordelijke meierijen van het kwartier van Ant
werpen lager dan in de zuidelijke meierijen. Onderstaande gegevens
illustreren dit:
jaar meierij
1693 Herentals
169.3 Turnhout
169.3 Hoogstraten
169.3 Rijen
169.3 Geel
169.3 Zandhoven
169.3 Arkel
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De niet in de zandstreek gelegen meierijen Arkel, Zandhoven, Geel
en Rijen hebben de hoogste aantallen kinderen per huishouden.45

In 1755 liggen deze aantallen nog lager, maar dan is er niet meer
zo'n groot verschil te constateren tussen de noordelijke en de zuidelijke
meierijen: 46

meierij
Herentals
Turnhout
Geel
Arkel
Zandhoven
Hoogstraten
Rijen

gemiddeld aantal kinderen per huishouden
1,71
1,98
2,03
2,04
2,11
2,18

onbekend

In 1755 vinden we tevens in de meierijen Turnhout, Hoogstraten,
Herentals, Geel, Zandhoven en Arkel een percentage van personen
beneden de 12 jaar, dat schommelt tussen de 42% en 44%. Als we bij
dit cijfer er nog eens 6% bijtellen voor de leeftijdsgroep 12 - 16 jaar,
komen we op dezelfde verhoudingen uit als voor de heidorpen in de
Baronie.47

Goorhuis onderzocht de samenstelling van de bevolking van het
kerkdorp Bavel en omgeving in de tweede helft van de 18de eeuw.48

Het percentage personen van 16 jaar en ouder schommelde gedurende
deze periode tussen de 65% en 68%. Een bepaalde ontwikkeling viel
niet te onderkennen. Op grond van deze gegevens zou men Bavel tot de
groep van beemdendorpen willen rekenen, zoals Klep trouwens ook
doet.49 In de eerste helft van de 18de eeuw was van de bevolking van
Princenhage maximaal 64,5% en minimaal 62% ouder dan 16 jaar.50

De gegevens van zowel Bavel als van Princenhage zijn afkomstig uit de
hoofdgeld-gemaal cohieren. Theunisse achtte het aantal opgegeven ar
men (deze waren vrijgesteld van het hoofdgeld) en kinderen (deze
werden voor de helft aangeslagen) in deze cohieren te laag, hetgeen
een niet onaannemelijke veronderstelling iS.51 Het aandeel van de vol
wassenen zal dus in werkelijkheid iets hoger hebben gelegen. Een
eigenhandige telling van de oudst bewaard gebleven hoofdgeldlijst van
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Prmcenhage, welke dateert uit 1700, leverde tenslotte een percentage
volwassenen op van 61,6%.52

Een probleem bij dit alles is, dat er nog maar weinig bekend is
over de structuur van het huishouden in deze tijd en in deze streek.
Wel bestond er tegen 1900 op de zandgronden van oostelijk Noord·
Brabant nog een demografisch patroon, dat gekenmerkt werd door een
lage huwelijksfrequentie, een hoge gemiddelde huwelijksleeftijd en een
hoge huwelijksvruchtbaarheid.53 Veelal trouwde een deel van de kin·
deren niet en bleef op de boerderij werken. Er was te weinig cultuur
grond om deze te kunnen verdelen onder de erfgenamen en er was toen
niet veel meer grond meer over die ontgonnen kon worden. Het agra·
risch bedrijf op de zandgronden was m zeer sterke mate een gezmsbe
drijf. De Kok haalt ook huwelijkscijfers aan uit het begm van de 19de
eeuw, die varieerden van 6,04% 0 tot 6,98% 0 hetgeen als zeer laag beo
schouwd dient te worden.54

Natuurlijk is het gevaarlijk om klakkeloos toestanden van ca.
1880-1900 te projecteren in een ver verleden. Het door De Kok ge
schetste patroon dateert weliswaar van vóór de mdustrialisatie van oos·
telijk Noord Brabant en van vóór de mvoermg van de kunstmest en het
werd m sterke mate bepaald door de onmogelijkheid om nog veel meer
woeste gronden te ontgmnen en door de aanwezigheid van overwegend
zandgronden. Toch achten wij het niet onverantwoord om deze stelling
voorlopig te hanteren voor de 17de en de 18de eeuw.

Een klem onderzoek naar de leefijdsopbouw van de bevolking van
een groot deel van het Markiezaat van Bergen op Zoom in 1725 lever
de een verdere steun op voor de stelling van Klep over de verschillen m
leeftijdsopbouw tussen beemdendorpen en heidorpen. In 11 als heidor
pen te kwalificeren plaatsen met m totaal 5051 inwoners is het percen·
tage volwassenen 55%, in 4 beemdendorpen is dit daarentegen 58%
(op een totaal van 5403 inwoners).55 (zie tabel IV).

IV. De omrekeningsfactoren.

De gegevens uit de vorige paragraaf stellen ons in staat een reeks
van omrekeningsfactoren vast te stellen. We veronderstellen een steeds
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in hetzelfde tempo dalende communieleeftijd, die ca. 1650 op gemid
deld 16 jaar, eind 17de eeuw op gemiddeld 15 jaar en in de eerste 40
jaar van de 18de eeuw op gemiddeld 14 jaar heeft gelegen. Een dergelij
ke veronderstelling zal niet exact met de werkelijkheid overeen zijn ge
komen, maar op dit moment zijn geen meer gedetailleerde gegevens be
kend over de communieleeftijd in de Baronie. Daarom geven we de
voorkeur aan een tamelijk simplistische veronderstelling. Wel brachten
we nog een onderscheid aan tussen twee groepen van dorpen n.L de
beemdendorpen en de heidorpen. In de heidorpen zal gemiddeld 55%
van de bevolking ouder dan 16 jaar zijn geweest, in de beemdendorpen
stellen we dit percentage op gemiddeld 65%. Als heidorpen komen
dan in aanmerking: BaarIe, Sprundel, Rijsbergen, Groot- en Klein
Zundert, Alphen en Chaam. De overige onderzochte dorpen behoren
tot de groep van beemdendorpen.

We komen dan tot de volgende omrekeningsfactoren:

verslagen 1645 tlm 1669 groep a (heidorpen ) 1,82
groep b (beemdendorpen ) 1,54

verslagen 1678 tlm 1689 groep a 1,77
groep b 1,50

verslagen 1709 tlm 1736 groep a 1,72
groep b 1,47

De leeftijdsgroepen 14 - 15 jaar en 15 - 16 jaar zijn hierbij gesteld
op ieder 1~% van de totale bevolking.56

V. Resultaten.

A. Het algemene beeld van de bevolkingsontwikkeling in de Baronie
van Breda.

In tabel I op pagina 86 - 87 zijn de communicantencijfers en de gere
construeerde cijfers van de totale bevolking bijeengezet. Wanneer we
het gemiddelde van de jaren 1645 - 1646 - 1647 op 100 stellen en ver
volgens de totaal-aantallen en de aantallen van beide groepen afzonder
lijk op basis hiervan indexeren, komen we op de volgende indexcijfers
uit: 57
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totaal
100
134
149
128
118
119

groep a groep b
1645/46/47 100 100

1665 135 133
1669 142 152

1678/81 130 127
1689 117 118

1709/12 114 121
1716 117
1722 119 120 119
1736 115 122 120

Hierop afgaande zou de bevolking in 19 jaar (1646-1665) met
meer dan lfg zijn toegenomen. Dit zou neerkomen op een groei van ge
middeld ongeveer 1,6% per jaar. Een dergelijke groei is echter zonder
massale immigratie, die hier buitengewoon onwaarschijnlijk is, in prac
tijk onmogelijk. In de tweede helft van de 18de eeuw groeide de be
volking van Princenhage minder snel dan in het kwartier van Antwer
pen, maar sneller dan in de Meierij van Den Bosch. Toch was het hoog
ste gemiddelde jaarlijkse groeicijfer in het kwartier van Antwerpen in
de periode 1755-1784 0,9% per jaar.5S In de 18de eeuw waren de
voorwaarden voor een snelle bevolkingsgroei bijzonder gunstig.

De opgaven uit de visitatieverslagen van 1665 en 1669 moeten dan
ook beslist als veel te hoog beschouwd worden. De periode 1648
1672 was echter een vredesperiode met alleen in de jaren 1661-1663
hoge graanprijzen. Enige aanwas na een tijd van oorlogstroebelen
(1621-1648) moet dan ook waarschijnlijk geacht worden. Zo bezien
kan men de opgaven van 1665 en 1669 typeren als te zijn geschied
met een juist inzicht in de gang van zaken maar met een sterke mate
van overdrijving. Dit laatste was een gevolg van de onvoldoende in
formatie, hetgeen geen wonder is na een periode van 20 jaar zonder
visitaties.

Na ca 1670 volgde een periode van achteruitgang (1665-1689),
waarna tot ca. 1740 toe duidelijk sprake was van een stagnatie, een
gelijk blijven op een niveau, dat ongeveer 20% hoger lag dan ca. 1646.
In de heidorpen valt overigens ook na 1689 nog een verdere daling te
bespeuren. Pas ca. 1715 wordt hier een dieptepunt bereikt. Een kort-

74

Jaarboek De Oranjeboom 27 (1974)



stondige opleving rond 1720, die in beide groepen plaats vindt, wordt
in groep a (heidorpen ) gevolgd door een terugval op het niveau van
ca. 1710.

B. Toetsing aan de hand van andere gegevens.

a. De verslagen van 1665 en 1669.

De gegevens van één parochie, die van Groot Zundert, kunnen ver
geleken worden met een reeks van communicantencijfers, die aangetrof
fen werden voorin het doopboek van deze parochie (zie tabel III en
noot 21). Op de eerste plaats is in deze reeks ge~n sprake van een stij
ging, hoogstens van enige kleine schommelingen. Het hoogste en het
laagste communicantencijfer lagen beiden minder dan 10% onder het
gemiddelde van de gehele periode. Volgens de dekenale visitatiever
slagen had Groot Zundert in 1645 - 1646 - 1647 1000 en in 1665 1400
communicanten! Het doopboek spreekt steeds over 1500 à 1550 com
municanten met Pasen. De getallen in het doopboek zijn meer gede
tailleerd. De pastoor, die ze neerschreef, had geen reden om systemati
sche fouten te maken. Wij achten derhalve de doopboekcijfers betrouw
baarder.

De enige mogelijke verklaring voor de elkaar tegensprekende cijfers
is, dat de pastoor met deze cijfers de communicanten van Groot- en van
Klein Zundert heeft bedoeld. Tussen 1648 en 1663 was de pastoor van
Klein Zundert tevens pastoor van het naburige Groot Zundert.59

Maar ook in dit laatste geval zijn de cijfers uit het doopboek hoger dan
die van de visitatieverslagen.

b. De parochie Etten.

Een per gehucht gespecificeerde telling van gezinnen en communi-·
canten werd in januari 1678 in de parochie Etten gehouden. Deze
telling hield verband met de toen reeds jaren durende twisten tussen
de pastoor en enige van zijn parochianen. Om beter geïnformeerd te
raken liet de bisschop van Antwerpen hier toen een telling van het aan
tal parochianen houden, teneinde te weten te komen of de parochie
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groot genoeg was om een tweede priester te kunnen onderhouden.60

De telling vermeldt de aanwezigheid van 385 gezinnen en 1137 com
municanten. Met behulp van de omrekeningsfactor 1,54 komen we op
1750 Rooms Katholieken. In 1678 wordt in het visitatieverslag dan
ook een getal van ongeveer 1200 communicanten opgegeven, maar 3
jaar later zijn er ineens volgens deze bron 2000 communicanten! Ook
hier blijkt de schatting van de landdeken Thomas Verschuren, die ook
het verslag van 1669 samenstelde, veel te hoog te zijn.

c. De bevolking van de Baronie van Breda in 1742.

De 18de eeuwse Bredase geschiedschrijver Thomas Ernst van Goor
vermeldt in zijn werk over de historie van stad en land van Breda de
aantallen inwoners van de dorpen van de Baronie in 1742. Bron waren
voor hem de cohieren van het hoofdgeld-gemaal.61 Deze gegevens kun
nen vergeleken worden met de gegevens uit het visitatieverslag van
1736. De resultaten hiervan geven aanleiding tot het maken van de vol
gende opmerkingen.

De gereconstrueerde bevolkingscijfers uit de visitatieverslagen van
de 4 heidorpen, die voor een vergelijking in aanmerking komen, zijn
allen te hoog. Bij Alphen is het verschil zelfs zeer groot: het reconstruc
tiecijfer ligt hier ca. 50% boven het cijfer van Van Goor (zie onder
staand staatje)

gereconstrueerd Van Goor afwijking in %
bev. cijfer t.O.V. Van Goor

1736 1742
Alphen 1500 1004 +50 %
Rijsbergen 1380 1100 +25 %
Chaam 945 824 +15 %
'Zundert 2520 2352 +7 %

Bij de 8 beemdendorpen blijken de gereconstrueerde cijfers voor
Gilze-Rijen en voor Ginneken en Bavel te hoog en voor de overige
dorpen te laag te zijn:
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afwijking in %
t.O.V. Van Goor

Van Goorgereconstrueerd
bev. cijfer

1736 1742
Gilze-Rijen 1980 1685 +17 %
Ginneken en Bavel 2240 2101 + 6,5%
Princenhage 2940 2957 - 0,5%
Oosterhout 4470 4767 - 6,0%
Etten 3120 3370 - 7,4%
Teteringen 920 1001 - 8,0%
Terheyden 1470 1604 - 8,5%
Dongen 1760 2124 -17 %

De afwijkingen zijn in procenten ten opzichte van de opgaven uit
1742 uitgedrukt teneinde meer inzicht in de verschillen te krijgen.62

Afwijkingen van minder dan 10% zijn nog wel tolereerbaar - mede in
verband met de hier nog niet meegerekende aantallen protestanten (zie
daarvoor § V - c.) - maar wat te denken van Alphen (+50%) en
van Rijsbergen (+25 % )? Opvallend is bovendien, dat twee dorpen in
groep b. naar boven afwijken, terwijl de overige dorpen in deze groep
naar beneden afwijken. Hoewel, zoals we reeds zagen, deze twee dor
pen ook wel als heidorpen gek1assificeerd zouden kunnen worden,
heeft overhevelen van groep b. naar groep a. van Ginneken en Bavel en
van Gilze-Rijen hier geen zin: de afwijkingen zouden er alleen maar
groter door worden.

Concluderend kunnen we dus stellen, dat de omrekeningsfactoren,
die voor de periode 1716-1736 zijn gebruikt, voor de beemdendor
pen iets te laag lijken te zijn (uitzondering: Gilze-Rijen en Ginneken
en Bavel) en dat ze voor de heidorpen veel te hoog zijn gesteld. We
veronderstellen hier dan wel, dat er door de pastoors redelijk nauw
keurig is geschat en dat er nergens systematische fouten bij het schat
ten zijn gemaakt. De onjuiste omrekeningsfactoren kunnen geweten
worden aan een verkeerd geschatte communieleeftijd of aan een andere
leeftijdsopbouw. Gezien het markante verschil tussen de twee groepen
van dorpen achten wij het laatste waarschijnlijker, of men zou moeten
aannemen, dat in beide groepen dorpen een verschillende communie-
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leeftijd bestond. Er is vooralsnog geen enkele reden om zulks te veron
derstellen. De zeer grote afwijkingen in Alphen en Rijsbergen behoeven
echter een afzonderlijke verklaring, die bij de huidige stand van het on
derzoek niet kan worden gegeven. Men zou kunnen denken aan:
a. het niet geheel samenvallen van de grenzen van de kerkelijke en

wereldlijke gebiedseenheden (het probleem van de Z.g. territoriale
identiteit) .

b. de hoofdgeld-gemaal cohieren van 1742 zijn onbetrouwbaar ten ge·
volge van fraude. Gezien de conclusies ten aanzien van deze bron
door Klep is dit buitengewoon onwaarschijnlijk.

c. het aantal communicanten in deze dorpen is volkomen fout geschat.
Dit is mogelijk en hiervoor kunnen weer twee redenen aangevoerd
worden n.l.
1. ten gevolge van een toevallige omstandigheid (hoge ouderdom

van de pastoor, tijdelijke afwezigheid of het bestaan van een
vacature) is het aantal communicanten fout geschat.

2. de pastoors verstrekten in deze dorpen met opzet een te hoog
aantal communicanten. Plaatselijke omstandigheden zoals in Et
ten ca. 1670-1680 kunnen hiervan de oorzaak geweest zijn.

C. De protestanten in de Baronie (zie tabel II)

Bij de cijfers uit Van Goor uit 1742 zijn natuurlijk de protestantse
ingezetenen in de Baronie inbegrepen. Over de verbreiding van het
protestantisme op het platteland van de Baronie in de tweede helft van
de 17de eeuw is wel het een en ander bekend. De predikanten en de
classis zelf klaagden voortdurend over het geringe succes van de na
1648 opnieuw op touw gezette protestantisering. Rogier beklemtoonde
in zijn werk over de geschiedenis van het Rooms-Katholicisme in de
Noordelijke Nederlanden in de 16de en 17de eeuw steeds het massaal
trouw blijven in deze streken van de bevolking aan het oude geloof.63

Desalniettemin komen we in het visitatieverslag van 1665 in som
mige dorpen niet te onderschatten minderheden van protestanten tegen.
Met name Etten (300 gezinnen), Oosterhout (40 gezinnen), Chaam
(60 gezinnen en dat voor een klein dorp) en Terheyden (20 gezinnen)
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vallen dadelijk in het oog. In het onderzoeksgebied woonden toen
volgens deze opgave 496 protestantse gezinnen. Juist de beemdendor
pen herbergden substantiële aantallen protestanten, in de typische hei
dorpen woonden vaak geen andere protestanten dan de predikant, de
koster en de schout. Vandaar dat in deze dorpen meestal 2, 3 of 4 pro
testantse gezinnen woonachtig waren.

Rogier achtte een getal van 300 protestantse gezinnen voor Etten
"onmogelijk".64 Als hij echter in de doopboeken van de gemeenten
Etten en Leur had gekeken, had hij kunnen zien, dat de protestantse
gemeente alhier een behoorlijke omvang gehad moet hebben. Tussen
1660 en 1681 werden er jaarlijks gemiddeld 15 kinderen gedoopt. Een
dergelijk aantal zou neerkomen op een geboortecijfer van 23% 0, het
geen te laag moet zijn (men vermenigvuldige hiervoor het aantal ge
zinnen met de factor 5 teneinde op de totale protestantse bevolking te
komen). Derhalve dient men een schatting van 300 gezinnen wel als
enigszins geflatteerd, maar bepaald niet als onbestaanbaar te beschou
wen.

Etten was trouwens ook de enige plaats in de Baronie, waar op het
territorium van een oude parochie in 1648 twee protestantse gemeen
ten tot stand kwamen. Elders was het regel, dat er in elke oude paro
chie één protestantse gemeente werd opgericht. De gemeente Leur
ontstond reeds in 1612, hetgeen voor deze streek zeer vroeg te noemen
is. In 1648 werd daaraan de gemeente Etten toegevoegd.65 De plaatsen
met relatief veel protestanten in 1665 hadden reeds rond 1620 eigen
predikanten, de dorpen met in 1665 bijna geen protestanten kregen pas
in 1648 of kort daarna een eigen predikant.66

Na deze uitweiding bezien wij alsnog de vergelijking van de gerecon
strueerde cijfers met die van Van Goor. De afwijkingen van Princenha
ge, Oosterhout, Etten en Terheyden verdwijnen, als we de protestanten
optellen bij de reconstructiecijfers (uitgaande van de waarschijnlijk
iets te lage percentages van de religietelling van 1809) .67 De afwijking
van Dongen wordt dan nagenoeg gehalveerd, die van Teteringen en
Chaam worden groter, terwijl die van de overige dorpen blijven bestaan.
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VI. Conclusies.

Uit het voorgaande is gebleken, dat de communicantencijfers voor
deze streek en voor deze periode met veel voorzichtigheid gehanteerd
moeten worden, wanneer men ze wil gebruiken als bron voor de histo
rische demografie. Er zijn eenvoudig te veel onbekenden in het spel.
Onze kennis van de leeftijdsopbouw en van de gemiddelde communie
leeftijd is nog te gering. De geringe frequentie van de opgaven van het
aantal communicanten, de hiaten en het globale karakter ervan (de
ronde getallen) staan het niet toe uit dit materiaal gedetailleerde con
clusies te trekken. In de toekomst moet getracht worden de gegeven..
uit deze bron te combineren en te vergelijken met andere, eveneens
gebrekkige, kwantitatieve gegeveps. Hierbij moet op de eerste plaats
gedacht worden aan tellingen van huishoudingen, van huizen en van
personen aangeslagen in een of ander soort hoofdgeld. Dan pas kan een
meer gedetailleerde analyse worden gemaakt van de demografische
ontwikkeling van dit gebied.68

De enige conclusies, die ten aanzien van de historische demografie
van het onderzoeksgebied getrokke~ kunnen worden, hebben betrek
king op de ontwikkeling op langere termijn. Daarin kunnen 3 fazen
worden onderscheiden:

faze A
fazeB
fazeC

1645 (of eerder) - ca. 1670
ca. 1670 - ca. 1690
ca. 1690 - ca. 1740

sterke toename
daling
stagnatie

Wellicht heeft het keerpunt in de tweede helft van de 17de eeuw
wat later gelegen b.v. na 1680. De aanwas na de Spaanse Successie
oorlog (1701-1713) in de beemdendorpen kan als een voorbode ge
zien worden van de veel sterkere groei in de hele Baronie - en ook
daarbuiten - na ca. 1750. Onmiddellijk daaraan vooraf ging een sterke
demografische recessie, die het gevolg was van een andere oorlog, de
Oostenrijkse Successieoorlog (1747-1748) ..

De absolute omvang van de R.K. bevolking van het onderzoeksge
bied kan met de nodige reserves op de volgende aantallen geschat
worden:
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jaar
ca. 1645
ca. 1670
ca. 1680
ca. 1690
ca. 1710
ca. 1720
ca. 1735

Baronie (zonder stad Breda en Roosendaal c.a.)
24.200

minimaal 30.000 - maximaal 32.000
30.750
28.500
28.250
28.250
28.500

In vergelijking met de situatie rond 1645 waren de beemdendorpen
ca. 1740 een weinig volkrijker dan de heidorpen (zie ook de indexcij
fers op pagina 74). Het aantal protestanten kan ca. 1660-1670 op
ongeveer 2500 geschat worden. Derhalve vormden zij na 1648 in
een aantal dorpen, meestentijds beemdendorpen, een minderheid, die
niet over het hoofd gezien mag worden. Bij de religietelling van 1809
was hun aandeel in de totale bevolking afgenomen tot 4%. In de twee
de helft van de 17de eeuw zal dit aantal ruimschoots het dubbele ge
weest zijn.
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TABEL I
Aantallen communicanten en gereconstrueerde bevolkingscijfers in de Baronie van
Breda (exc1. Roosendaal en Nispen) 1645 -1742.
Bron: A. dekenale visitatieverslagen: fonds Antverpensia, Archief Bisdom Antwer·

pen - Kathedraal van Antwerpen,
nr. 111 (dekenaat Hoogstraten)

112 (dekenaat Breda)
119 (dekenaat Bergen op Zoom)
121 (dekenaat Hoogsrraren)

B. bisschoppelijke visitatieverslagen:
C. de Clercq, "De achttiende-eeuwse verslagen der Antwerpse bisschoppen
aan de Heilige Stoel over de staat van hun bisdom", Taxandria (Turn
hout), XVIII (1952) 115 - 213.
J. D. M. Comelissen, "De bisschoppen van Antwerpen over den toestand
van het katholicisme in Breda en Bergen op Zoom gedurende de 17de en
18de eeuw", Taxandria, XXV (1928) 57-68 en 81-97.

groep a.
(heidorpen)

1645/46/47 1665 1669 1678/81 1689

Alphen
Baarle
Chaam
Rijsbergen
Sprundel
Klein Zundert
Groot Zundert

Totaal groep a.
excl. Alphen

groep b.
(beemdendorpen)

( 900) 1640 (1200) 2180 (1300) 2370 (1100) 1950 ( -) -
(1500) 2730 (1650) 3005 (1850) 3370 (1830) 3240 (1730) 3060
( 450) 820 ( 600) 1090 ( 800) 1460 ( 700) 1240 ( 600) 1060
( 550) 1000 ( 900) 1640 (1000) 1820 ( 850) 1505 ( 700) 1240
( 385) 700 ( 700) 1270 ( 450) 820 ( 400) 710 ( 432) 740
( 285) 520 ( 400) 730 ( 500) 910 ( 375) 665 ( 400) 710
(1000) 1820 (1400) 2545 (1300) 2370 (1400) 2480 (1200) 2060

7590 10280 10750 9840 8870

Dongen
Etten
Gilze }
Rijen
Ginneken}
Bavel
Oosterhout }
Dorst
Princenhage
Terheyden
Teteringen

Totaal groep b.

( 785) 1210 (1200) 1850 (1000) 1540 (1500) 2250
(1550) 2380 (2000) 3080 (2000) 3080 (1615) 2420
( 980) 1510 (1100) 1690 (1200) 1850 (1200) 1800
( 400) 620 ( 400) 620 ( 600) 930 ( 500) 750
( 785) 1210 (1100) 1690 (1000) 1540 ( 990) 1490
( 300) 460 (1200) 1850 ( 800) 1230 (450) 680
(2000) 3080 (2000) 3080 (4000) 6150 (2800) 4200

( 155) 225
(1635) 2520 (2100) 3230 (2600) 4000 (2100) 3150
( 785) 1210 (1300) 2000 (1000) 1540 ( 800) 1200
( 500) 770 ( 500) 770 ( 570) 880 ( 525) 790

14970 19860 22750 18955

(1500) 2250
(1500) 2250
(1000) 1500
(.500) 750
( 900) 1350
( 500) 750
(2700) 4050
( 160) 240
(1600) 2400
( 900) 1350
( 500) 750

17640

Totaal Baronie
(excl. Alphen en
Roosendaal c.a.)
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(vervolg tabel I)

1709/12 1716 1722 1736 1742

groep a.
Alphen ( 885) 1525 ( 870) 1500 ( 825) 1420 ( 825) 1500 1004
Baarle (1650) 2840 ( -) (1820) 3130 (1820) 3130
Chaam ( 575) 990 ( 550) 945 ( 570) 980 ( 550) 945 824
Rijsbergen ( 765) 1320 ( 800) 1380- ( 800) 1380 ( 800) 1380 1100
Sprundel ( 432) 740 ( 400) 690 ( 450) 775 ( 440) 755
Klein Zundert } ( 385) 660 ( -) ( 380) 655 ( 365) 630 } ) 2352Groot Zundert (1200) 2060 (1200) 2065 (1210) 2080 (1100) 1890

Totaal groep a.
(excl. Alphen) 8610 9000 8730

groep b.
Dongen (1200) 1800 (1100) 1620 (1100) 1620 (1200) 1760 2124
Etten (1700) 2550 (1700) 2500 (1700) 2500 (1700) 2500 3370 §
Gilze } ( 950) 1430 ( 900) 1320 ( 900) 1320 ( 915) 1320 } ) 1685Rijen ( 450) 680 ( 450) 660 ( 460) 680 ( 450) 660
Ginneken} (1025) 1540 (1100) 1620 (1100) 1620 (1020) 1500 \ ) 2101Bavel ( 450) 680 ( 450) 660 ( 460) 680 ( 500) 740 I
Oosterhout } (2600) 3900 (2600) 3820 (2700) 3980 (2890) 4250 } ) 4767Dorst ( 175) 260 ( 150) 220 ( 150) 220 ( 150) 220
Princenhage (2000) 3000 (2000) 2940 (2000) 2940 (2000) 2940 2957 §
Terheyden (1000) 1500 (1000) 1470 (1000) 1470 (1000) 1470 1604
Teteringen ( 525) 790 ( 600) 890 ( 600) 890 ( 625) 920 1001

Totaal groep b. 18130 17720 17920 18280 19609

Totaal Baronie
(excl. Alphen en 26740 26920 27010
Roosendaal c.a.)

Opmerkingen:
1. de tussen haakjes geplaatste cijfers zijn de communicantencijfers, de daarachter

staande getallen de gereconsrrueerde bevo1kingsaantallen.
2. sommige parochies vormen samen één heerlijkheid. Dit is aangeduid door een

accolade.
3. teneinde de vergelijkbaarheid van de cijfers van Van Goor en die van het visi

tatieverslag van 1736 mogelijk te maken, zijn voor Etten en Princenhage enige
correcties toegepast (zie ook noot 62 en het teken § ).

4. het communicantencijfer van Oosterhout uit 1689 is gereconstrueerd op basis van
gegevens uit de daaraan voorafgaande en daarop volgende visitatieverslagen.

5. De parochie Baarle omvatte tevens het buiten de Baronie gelegen gehucht Zon
dereygen, maar niet het tot Baarle-Nassau behorende gehucht Castelre.
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TABEL Il

Aantal protestantse gezinnen in de Baronie van Breda (excl. Roosendaal· Nispen en
BaarIe· Nassau) in 1665.
Bron: J. D. M. Comelissen, De bisschoppen van Antwerpen, (zie tabel I)

groep a. heidorpen groep b. beemdendorpen
Alphen 2 Dongen 30
Chaam 60 Etten 300
Rijsbergen 3 Gilze 7
~=~ 3 ~~ 3
Klein Zundert g= Ginneken 4
Groot Zundert 10 Bavel 2

Oosterhout 40
Totaal 78 Dorst niet vermeld

Princenhage 10
Terheyden 20
Teteringen 2

Totaal 418

TABEL III

Aanta1l~ communicant~ in de parochie Groot Zundert 1651·1662
Bron: Rijksarchief 's·Hertogenbosch, Collectie D.T.B. Zundert, no 3a (doopboek

R.K. parochie Gr. Zundert 1648·1660 en 1664·1675)

jaar met Pasen met Kerstmis
1651 700
1652 1500 700
1653 1500 743
1654 1475 800
1655 1500 825
1656 1520 900
1657 1540 860
1658 1550 950
1659 1580 970
1660 1560 925
1661 1550 1000
1662 1560 1000

Opm.: het verschil tussen Paas· en Kerstcommunicanten is niet duidelijk.
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TABEL IV

Bevolking in het Markiezaat van Bergen op Zoom verdeeld in personen boven en
beneden de 16 jaar in 1725
Bron: Tegenwoordige Staat, XII, 173 - 191.

groep a. heidorpen
boven 16 jaar beneden 16 jaar totaal

Halsteren (incl. Noordgeest ) 460 (53U!0) 412 (57%) 872
Huybergen 185 (61%) 117 (39%) 302
OssendrechtJWoensdrechtJHoogerheide 450 (54%) 380 (46%) 830
Puttetl 121 (57% ) 91 (43%) 212
Rucphen 397 (55%) 330 (45%) 727
Vorenseinde 82 (60%) 54 (40%) 136
WouwlHeerle/Moerstraten 1063 (54%) 909 (46%) 1972

groep b. beetndendorpen (en kleidorpen)

Auvergne/Oud Glimespolders 122 (48%) 134 (52%) 256
Hoeven 634 (57%) 481 (43%) 1115
Oud en Nieuw Gastel 996 (58%) 649 (42%) 1645
Oudenbosch (incl. St. Maartenspolder ) 887 (57%) 651 (43%) 1538
Standdaarbuiten 295 (58%) 216 (42%) 511
Zegge 185 (55%) 153 (45%) 338
Totaal groep a. 2758 (55%) 2293 (45%) 5051
Totaal groep b. 3119 (58%) 2284 (42%) 5403

Opmerkingen:
1. De armen zijn buiten beschouwing gelaten. In groep a. maakten zij overigens

slechts 0,1% en in groep b. slechts 1,9% van de totale bevolking uit.
2. De gegevens van de volgende dorpen ontbreken: Fijnaart-Heiningen, de polder

Beiemoer onder Halsteren, Borgvliet, Hildernisse en Zuidgeest.
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