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INLEIDING 

Sinds de jaren vijftig bestaat er in de Nederlandse landbouwhistorische litera
tuur grote aandacht voor bronnen die betrekking hebben op afzonderlijke be
drijven , zoals boekhoudingen , aantekenboeken en boedelrekeningen1

. Die in
teresse is begrijpelijk , omdat zulke bronnen niet alleen een nauwkeurig beeld 
van de bedrijven geven , maar vaak ook bij onderlinge vergelijking meer licht 
werpen op de stand van de landbouw in de wijdere omgeving. Met die meer alge
mene zeggingskracht moet men echter voorzichtig zijn. Het zijn immers niet de 
doorsnee-ondernemingen geweest , waarvan boekhoudingen bewaard gebleven 
zij n. Tot de eeuwwisseling was het geregeld bijhouden van een administratie on
der boeren eerder uitzondering dan regel. De rapporteurs van de grote land
bouw-enquête van 1886 bijvoorbeeld konden maar weinig boeren vinden , die re
gelmatig boek hielden2

. Wie hun wel opgaf uitgaven , ontvangsten en resultaten 
te registreren , lijkt zijn tijd vooruit te zijn geweest. Slicher van Bath merkte al 
over de bewaard gebleven boerendagboeken van voor 1800 op, dat ze zonder 
uitzondering betrekking hebben op 'voorlijke' bedrijven3

. Het lijdt geen twijfel 
dat dit ook voor het 19de eeuwse materiaal opgaat. De boekhoudingen uit de vo
rige eeuw die door Kuperus in 1964 geïnventariseerd en besproken zijn , betref
fen voor het merendeel grote en tot zeer grote bedrijven , die in de nieuwere klei
polders gelegen waren4

. Deze bedrijven vallen , voorzover hun cijfers gepubli
ceerd zijn, op door hun betrekkelijk hoge opbrengsten en goede resultaten. 
Voor de enige Zeeuwse agrarische onderneming, waarvan de boekhouding be
waard gebleven en ook gepubliceerd is , de koninklijke maatschap 'De Wilhelmi
napolder' , geldt dit wel in bijzondere mate5 . Dit ruim 1400 ha vruchtbare klei
grond omvattende modelbedrijf heeft sinds de oprichting in 1809 een voortrek
kersrol vervuld op allerlei terreinen in de Zeeuwse landbouw , en heeft daarom 
in de geschiedschrijving terecht veel aandacht gekregen6

. Gezien die pioniers
functie kan het in zijn ontwikkeling allerminst representatief geacht worden 
voor het gemiddelde agrarische bedrijf in Zeeland. Een juiste kijk daarop kan 
pas geboden worden wanneer er meer bronnenmateriaal van middelgrote en 
kleine bedrijven verzameld en bewerkt is. 
Over zo'n wat minder modern en groot bedrijf zal het in dit artikel gaan , waarbij 
de nadruk zal vallen op de periode 1847-1872. Verderop zal blijken dat de man 
die dit bedrijf beheerde , Adriaan Vaar , geen doorsnee-boer genoemd kan wor
den . 
Of we zijn bedrijf wel als 'doorsnee' mogen aanduiden , staat nog nader te be
zien . Het was gelegen in oud cultuurland dichtbij het dorp Oudelande, in wat 
men noemt de 'Zak van Zuid-Beveland', en had een gemiddelde bedrijfsgroot
te . Bij de aanvang van de beschreven periode omvatte het ongeveer 35 ha waar
van steeds 17 tot 18 ha als bouwland werd gebruike. 
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Laten we hier alvast benadrukken dat de bron waaraan de voornaamste gege
vens zijn ontleend ons zijn beperkingen oplegt. Het gaat om een loonboekhou_ 
ding waarin de werkzaamheden en verdiensten van de landarbeiders geregi
streerd zijn. Cijfermateriaal betreffende inkomsten en uitgaven, dat zicht kan 
geven op rendement en bedrijfsresultaten, zal men er tevergeefs in zoeken. De 
activiteiten van de paardeknecht zijn er niet in terug te vinden , en er zijn weinig 
gegevens over de veeteelt uit te halen, eenvoudigweg omdat de landarbeiders 
vrijwel alleen voor akkerbouwwerkzaamheden werden ingezet. Een compleet 
beeld van het bedrijf is derhalve niet te geven . 
Wat wordt er dan wel aangeboden? Eerst worden ligging en verkaveling van de 
grond geschetst , dan volgt een bespreking van het grondgebruik, de vruchtwisse
ling en de stand van de landbouwtechniek op het bedrijf, en vervolgens komen 
de gereconstrueerde productiecijfers aan de orde. Tenslotte kunnen dan -last 
but not least - de gegevens met betrekking tot de beloning van de landarbeiders, 
het arbeidsverloop en de arbeidsomstandigheden gepresenteerd worden. 
Vooraf zullen echter eerst de bron en de achtergrond van de auteur belicht wor
den. Aan het eind komen we op deze persoon terug; met name zijn financiële ac
tiviteiten zullen dan de revue passeren. 

2. Het 'Arbeidsverdiensteboek' van Adriaan Vaar 

De bron waaruit de bedrijfsgegeven geput zijn, is een 168 bladzijden tellend ca
hier , dat op de achterkant van de voorkaft de wijdlopige titel draagt: Arbeidsver
dienste boek als van uitgegevene arbeidslonen en verdiende gelden bij het Gemet 
met de lUlmen aan welke persoonen mitsgaders van welk werk van den 15 maart 
1847 enz: ten behoeve van de Wede W. Vaar door A. Vaar, Landbouwer te Oude
lande8

. Het handschrift begint op de eerste bladzijde inderdaad met de uitgaven 
van 15 maart 1847 en eindigt op de 160ste bladzijde zonder aanwijsbare reden 
met de uitgaven van 7 september 1872. De resterende acht bladzijden zijn on
beschreven gelaten. 
De vlag dekt zeker de lading , want de inhoud bestaat hoofdzakelijk uit aanteke
ningen van loonbetalingen van landarbeiders , met vermelding van naam, datum 
van registratie, aard en omvang van de werkzaamheden en oppervlakte en lig
ging van de bewerkte percelen . De laatste specificaties zijn evenwel alleen gege
ven wanneer het om aangenomen werk gaat. De dagloonaantekeningen bevat
ten vrijwel alleen bijzonderheden betreffende de aard en de duur van de arbeid. 
De loonbedragen zijn per jaar opgeteld. Het eerste boekjaar loopt van 15 maart 
1847 tot 20 maart 1848, terwijl het volgende boekjaar eindigt op 31 december 
1848. Vanaf die datum komen de boekjaren overeen met de kalenderjaren. In 
de rechtermarge naast de looncijfers staan tussentijdse optellingen genoteerd, 
die echter niet steeds op gelijke perioden betrekking hebben. Soms gaat het om 
een tijdsduur van zes, soms om een tijdsduur van drie weken . Per jaar zijn er 
doorgaans tien tot twaalf van zulke optellingen gemaakt. Verder vindt men in 
het boek ook jaartotalen, die met uitzondering van de jaren 1857, 1858, 1862, 
1863, 1870 en 1871 nog uitgesplitst zijn in jaarbedragen per arbeider , waarin dan 
de verdiensten van vrouwen kinderen meeberekend zijn. 
Behalve deze gegevens bevat het Arbeidsverdiensteboek voor de jaren 1849-
1856 enkele losse aantekeningen van meer algemene aard , die betrekking heb-
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ben op het aantal zakken zaaizaad, geoogste schoven , aangevoerde karren mest 
e .d. Achterin vindt men voor de jaren 1868, 1869 en 1870 een opgave van het 
bouwplan en de opbrengsten (in zakken per gemet) , en tussen de regels door zijn 
er nog enkele spaarzame opmerkingen over de weersgesteldheid en de prestaties 
van de arbeiders te lezen9

. 

Aangezien tot halverwege de jaren zestig de beloning van het werk in accoord 
overweegt en daarom steeds de oppervlakte van het bewerkte land en de hoe
veelheden van de verwerkte gewassen geregistreerd zijn , is de gedetailleerdheid 
en nauwkeurigheid van de eerste helft van het boek bijzonder groot 10. Het 
tweede gedeelte geeft minder informatie , omdat daarin de arbeid meer in dag
loon is verrekend. 

Het titelblad van het Arbeidsverdiensteboek geeft aan dat het gaat om het bedrijf 
van de weduwe W. Vaar , terwijl A . Vaar als de schrijver wordt aangeduid. Dat 
roept de vraag op naar de verhouding tussen beide personen . De familierelatie is 
in ieder geval duidelijk: Adriaan Vaar , geboren op 1 februari 1821 en overleden 
op 19 juni 1885, was de jongste van de twee zoons van Willem Vaar en Johanna 
WalhoutIl. Zijn oudere broer Jan Job verliet vrij kort na de dood van zijn vader 
in 1834 het ouderlijk huis , huwde in 1838 en kreeg één kind , een meisje. Om nog 
onduidelijke redenen trad hij in 1845 in dienst van het Koninklijk Nederlandsch 
Indisch Leger; het j aar daarop overleed hij in Weltevreden op Java. Zijn dochter 
Johanna werd na het tweede huwelijk van haar moeder opgevoed door haar 
grootmoeder en haar ongetrouwde oom Adriaan in Oudelande. 
Uit het voorgaande kan men afleiden dat Adriaan Vaarten tijde van de dood van 
zijn vader, die overigens geen testament naliet, nog maar dertien jaar oud was. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Adriaan na het vertrek van zijn 
broer zijn moeder hielp met het beheren van het landbouwbedrijf en zo al vroeg 
met grote geldbedragen om leerde gaan. Vanaf 1846 kocht hij - vermoedelijk 
met het kapitaal van zijn vaderlij k erfdeel- op eigen naam verschillende stukken 
grond in Oude lande en omgeving. Een aantal van zijn eerst verworven percelen 
worden in het Arbeidsverdiensteboek genoemd en zijn dus aan het bedrijftoege
voegd. 
In 1866 kocht Adriaan Vaar in één keer alle percelen grond op , die zijn moeder 
in eigendom had. Deze op het eerste gezicht raadselachtige transactie moet in 
verband gebracht worden met de koele verhouding die tussen hem en zij n inmid
dels gehuwde nichtje was ontstaan. Haar huwelijk met de Ovezandse boer H .A . 
Mol heeft niet de goedkeuring van Adriaan Vaar en zijn moeder kunnen weg
dragen , blijkens het feit dat beiden bij de huweljjkssluiting als getuige ontbra
ken. Waarschijnlijk hebben moeder en zoon met deze eigendomsoverdracht 
willen voorkomen dat bij het overlijden van de eerste haar kleindochter met 
haar man een belangrijk deel van de grond in handen zou krijgen. Toen het drie 
j aar later zover was , waren er tussen Adriaan Vaar en zijn nichtj e Johanna alleen 
schuldvorderingen en contanten te verdelen. 
Het bedrijf zoals dat naar voren komt uit het Arbeidsverdiensteboek is derhalve 
in 1866 in handen van de auteur zelf gekomen. Er zjjn aanwijzingen dat Adriaan 
Vaar aanvankelijk een scheiding aanbracht tussen het beheer van zij n eigen be
zittingen en die van zijn moeder. Zo heeft hij voor het jaar 1849 bij de registratie 
van het werk op het door hem gekochte perceel Bloemendaal aangegeven dat dit 
voor zijn rekening was uitgevoerd. Op een paar plaatsen is het duidelijk aange-
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geven , bijvoorbeeld: tarwe dorsen voor A . Vaar; elders kan men het alleen afle
zen aan de letter A , die voor de regel is geschreven. Na 1850 is er geen sprake 
meer van zulke notities. De arbeid op de percelen van Adriaan Vaar en die van 
zijn moeder werd toen blijkbaar uit een gemeenschappelijke beurs betaald. 
Niet op alle terreinen werd echter een gezamelijke administratie gevoerd . Zo is 
in de boekhouding van de meestoof In De Vlugt te Nisse , eveneens van de hand 
van Adriaan Vaar , de aanvoer van meekrap van de weduwe W. Vaar en van 
Adriaan Vaar apart geregistreerd 12

. Hoe moeder en zoon hun financiële zaken 
onderling exact geregeld hadden , onttrekt zich helaas aan onze waarneming, 
maar zoveel is zeker dat het Arbeidsverdiensteboek betrekking heeft op het be
drijf van moeder en zoon , terwijl de zoon dit bedrijf landbouwtechnisch en fi
nancieel beheerde. 
Welke kenschets valt er nu van deze Adriaan Vaar , landbouwer te Oudelande, 
te geven? Hij stamde uit een Zuid-Bevelandse boerenfamilie , droeg de protes
tantse klederdracht en sprak het streekdialect , zoals blijkt uit verschillende 
woorden en zinswendingen in het Arbeidsverdiensteboek13

. Het geslacht Vaar 
had vanouds bezittingen in de dorpen Ellewoutsdijk, Oudelande en Driewegen, 
terwijl de familie Walhout land bezat in de omgeving van het dorp Nisse . Met de 
omvang van dat bezit correspondeerden de functies die de mannelijke leden van 
beide geslachten gedurende lange tijd in de plaatselijke bestuursinstellingen be
kleedden . De regionale almanakken doorbladerend komt men hen in de tweede 
helft van de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw herhaaldelij k tegen in colle
ges van schout en schepenen , kerkeraden en besturen van waterschappen 14. 

Adriaan's vader Willem maakte in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw 
deel uit van de gemeenteraad van Oudelande. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat we Adriaan Vaar zelf al in 1852 op 31-jarige leeftijd in hetzelfde 
bestuurscollege ontmoeten. In 1868 zou hij tot wethouder gekozen worden . Ver
der trad hij vanaf 1862 op als voorzitter van het Hervormd kerkbestuur en ver
scheen hij in 1874 als gezworene in het bestuur van het waterschap waarvan hij 
ingeland was . 
Voor het bereiken van een machtspositie in een plattelandssamenleving is meer 
dan alleen grondbezit vereist. Kennis , kunde en prestige zijn eveneens onont
beerlijk. Met welke persoonlijke kwaliteiten nu was Adriaan Vaar toegerust? 
Naast het Arbeidsverdiensteboek geven ook zijn andere geschriften blijk van ad
ministratieve vaardigheden als nauwgezetheid, ijver en een goede beheersing 
van de Nederlandse taal. Van zijn hand kennen we nog een viertal brieven , een 
handgeschreven geschiedenis van de Hervormde kerkgemeenschap van Oude
lande, een flink aantal stukken van notariële aard , de reeds genoemde boekhou
ding van de meestoof en het notulenboek van de eigenarenvereniging van die
zelfde meestoof15. De twee laatste manuscripten tonen daarbij ook aan , dat 
Adriaan Vaar ondernemerskwaliteiten bezat: hij blijkt als initiatiefnemer, be
langrijkste aandeelhouder en boekhouder de drijvende kracht achter deze mee
stoofonderneming te zijn geweest , een onderneming die ondanks de neergang 
van de meekrapcultuur geen echte mislukking genoemd kan worden. 
In verschillende Zuid-Bevelandse notariële archieven bevinden zich stukken, 
die door Adriaan Vaar ten behoeve van anderen geschreven en nadien door offi
ciële notarissen gewaarmerkt zijn . Deze akten , boedelbeschrijvingen e.d. date
ren meest van na 1870. Ze bewijzen dat Vaar voor allerlei zaken betreffende roe
rend en onroerend goed door vele boeren in de omgeving in vertrouwen werd ge-
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nomen. Ook minder vermogenden klopten bij hem aan , getuige de talloze lenin
gen die hij bij zijn dood aan allerlei arbeiders had uitstaan. 
Adriaan Vaar was dus een man , die op latere leeftijd in dorp en streek veel macht 
en invloed bezat. Men kan hem daarom in sociaal en politiek opzicht moeilijk als 
een gewone boer typeren. Bezat hij, zo kan men zich afvragen , op het agrarisch
technische vlak dan ook geen bijzondere kwaliteiten? Het is in dit verband inte
ressant om na te gaan welke bedoeling Adriaan Vaar met het bijhouden van het 
Arbeidsverdiensteboek heeft gehad. Aan de regelmaat van het schrift is af te le
zen dat Adriaan Vaar de aantekeningen niet per dag of per week, maar steeds na 
langere tijd - vermoedelijk aan het einde van elk jaar- aan de hand van kladnoti
ties heeft geschreven. Dat wijst erop dat het hem te doen was om kostentotalen : 
enerzijds om het totaal van alle arbeidskosten samen , anderzijds om de jaarbe
dragen van elke arbeider afzonderlijk. Dat laatste om te controleren of hij hun 
niet teveel in geld of natura had uitgekeerd. 
Het is wel denkbaar dat hij naast deze loonboekhouding ook een register van 
ontvangsten en andere uitgaven heeft bijgehouden . Maar de losse aantekenin
gen in het Arbeidsverdiensteboek over de hoeveelheden zaaizaad, mest, binnen
gevoerd graan etc. uit de jaren 1850-1856 en over het beschot van de gewassen uit 
de jaren 1868-1870 verraden dat hij de productie niet steeds apart heeft geregi
streerd. Het motief voor het bijhouden van een administratie: op basis van cij
fermateriaal tot een verbetering van de bedrijfsvoering komen om zo de produc
tie te kunnen verhogen, heeft bij Adriaan Vaar geen rol gespeeld . Een land
bouwpionier kan hij daarom op voorhand niet genoemd worden. 

3. De grond 

In het Arbeidsverdiensteboek staan niet alle gronden geregistreerd die tot het 
eigenlijke bedrijf van moeder en zoon Vaar behoorden . Met name over de wei
landen vlakbij de hoeve is, zoals gezegd , nauwelijks iets aangetekend , omdat 
daarop geen - door landarbeiders verrichte - arbeid plaats vond welke verant
woord moest worden. Alleen het akker- en hooiland is direct in de notities te vin
den. De ligging en verkaveling ervan is aangegeven op het bijgevoegde kaartje 
(figuur 1). 
Behandelen we eerst het bouwland. Dit was verdeeld in acht kleine kavels van 
één tot twee ha en twee grotere van vier tot zes-en-halfha. Uitgezonderd de per
celen Westerstriepe, de Reinoutspolder en Stelle lagen deze vrij dicht bijeen in de 
buurt van de hoeve , die aan de noorddijk van de Molenpolder was gesitueerd. 
Dit kleine poldertje lag weer noordelijk van het oude kernland, waarin het 
grootste bouwlandperceel , de Hugokostenhoek, gelegen was. Het oude land 
hier moet voor 1250 bedijkt zijn ; de aangrenzende Oudelandepolder, de Nieuw
Ovezandse polder, de Molenpolder, de Ouistkostpolder en de beide Reinouts
polders dateren alle uit het tijdvak tussen 1350 en 1400. De meer naar het noord
oosten gelegen Nissestelle- en BaarlandsteUepolder zijn niet lang na 1450 inge
dij kt. De bodem van zowel het noordelijk gedeelte van het oude kernland als van 
deze polders bestaat uit zanderige, en deels kalkarme zeeklei 16. Voor de herver
kaveling van dit gebied omstreeks 1950 lag het bouwland hier op de hogere klei
gronden , terwijl de lage omgeving van de oude restgeulen en poelgronden in het 
algemeen als weiland werd gebruikt. 
De kavels Bloemendaal, Hugokostenhoek, Hugoteunishoek, Molenpolder, Ou-
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delandsche polder en Stelle maakten van 1847 tot 1871 steeds deel uit van het 
bouwlandcomplex en zijn daarom ieder jaar in het Arbeidsverdiensteboek ver
meld . Tezamen omvatten ze ruim 15 ha. Daarnaast zijn er een aantal percelen 
geregistreerd , die slechts een paar jaar gebruikt werden . In het geval van de Wes
terstriepe gaat het om gescheurd weiland, dat - na vier jaar lang als akkerland in 
gebruik geweest te zijn - weer tot weiland werd bestemd. De hoek in de kleine 
Reinhoutspolder , aangekocht in 1853, is in 1856 weer uit het Arbeidsverdiensten
boek verdwenen. Naar alle waarschijnlijkheid is hij verhuurd of verpacht . Het 
verlies aan bouwland voor het eigen bedrijf is na enige tijd weer goedgemaakt 
door het scheuren van het Pad weit je en de ingebruikname van de hoek Achter P. 
Luikenaar. Incidenteel komen er in het loonkostenboek nog enige perceeltjes 
voor, die voor een jaar gehuurd werden . Met al dit wisselende land erbij was er 
over de gehele periode genomen steeds zo'n 16 tot 17 ha bouwland in gebruik . 
Omwille van de afwatering waren de verschillende bouwlandkavels doorsneden 
met smalle greppels , die tevens de begrenzing van de kleinere percelen vormden 
welke men als de eigenlijke bebouwingseenheden moet beschouwen. Om ver
warring te voorkomen zullen we deze perceeltjes van nu af aan stukken of 'stik
ken' noemen. Onder die naam stonden ze tenminste op Tholen bekend 17

. Deze 
'stikken ' waren vrij smal , zo'n 10 tot 15 meter , en lagen rond, dwz. in het midden 
hoger dan aan de greppelkanten . Ze hadden echter wel een gemeenschappelijk 
voorend. De langgerekte 'stikken ' zijn in de loonboekhouding voortdurend met 
nummers aangeduid. Weliswaar is de nummering in de loop van de jaren wel 
eens veranderd , maar de identificatie leverde door de opgave van de oppervlak
tematen , die nauwelijks wijzigden , geen problemen op . De oppervlakte varieer
de sterk per 'stik '; gemiddeld echter besloeg zij 253 Blooise roeden ofwel 33 are . 
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Tabel 1. De in het Arbeidsverdiensteboek genoemde gronden 

Bouwland 

nr. naam van het kavel eigenaar 
voor 1866 

I Bloemendaal 1849- Oudelande 6 1-261 0.73.40 0.80.00 A. Vaar 
2 Hugokostenhoek of Oudelande 17 16-125 6.44.20 6.52.00 Wed .W.Vaar 

De Riesten 
3 Hugoteunishoek of Oudelande 4 2-264 1.13.00 1.19.60 Wed.W.Vaar 

Platschorrewegje 
4 Molenpolder Oudelande 10 10-229 4.22.40 4.14.80 Wed.W .Vaar 

later na 1857 
11 10-192 4.17.50 

5 Oudelandsche Oudelande 3 3-191 1.42.70 1.51.30 Wed.W.Vaar 
Polder (na 1857 diak . 

NH kerk Gdl.) 
' t Padweitje ? 3 2- 80 0.88.90 ? Wed.W.Vaar 

6 Reinoutspolder Baarland 6 4-214 1.85.00 2.05 .70 A .Vaar 
1853-1856 

7 Stelle Baarland 2 2-192 1.11.20 1.22.60 Wed.W.Vaar 
8 AchterP. Luikenaar Oudelande 4 3-145 1.36.70 1.51.30 A .Vaar 

1859-
9 Westerstriepe Baarland 11 5-181 2 .19.90 2.37.90 Wed.W.Vaar 

1853-1857 

Totaal: 67 21.32.50 22.24.10 

Weide(hooi)land 

9 Westerstriepe Baarland 11 5-181 2. 19.90 2.37 .90 Wed.W.Vaar 
1857-

iö - .Ï:in-V~hZ:,d - - - Elïe;Ö!ÎÏsdijk -/- - - 3-297- - 1. 56. 6ö - 1 .5920- wëd.w:yaar 
Nisse Nisse 1 5- 1.96.20 ? Wed.W.Vaar 
Achter Dirk ? 3- 67 1.26.50 Wed.W.Vaar 
Westveer 

11 Oosterstriepe 
12 't Boogerdje 

Baarland 
Oude lande 

3-271 
1-32 

1.53.20 1.50.50 Wed.W.Vaar 
0.43.40 0.44.00 Wed.W.Vaar 

Totaal : 6.75.90 excl . Westerstriepe 
28.08 .84 

Zoals al werd aangegeven stuiten we bij de localisering van het grasland wel op 
moeilijkheden. Slechts via een omweg kan men hierover iets aan de weet ko
men , bijvoorbeeld door na te gaan hoe groot de veestapel van Adriaan Vaar was, 
en aan zijn omvang en samenstelling de behoefte aan grasland af te lezen . De 
enige gegevens uit het Arbeidsverdiensteboek die aanwijzingen over de omvang 
van de veestapel bevatten , zijn de cijfers betreffende de mestproductie. Jaarlijks 
leverde de mestput van de hoeve gemiddeld 196 voeren stalmest op . Stelt men nu 
het gewicht van een voer op 1000 kg en de jaarproductie van een rund of paard 
ruwweg op 10000 kg, dan komt men uit op 19 tot 20 dieren 18. Het aantal paarden 
zal op niet meer dan 5 geschat mogen worden. Adriaan Vaar had immers maar 
één paardeknecht in dienst ; één knecht had zelden meer dan twee span tot zijn 
beschikking. Nemen we nu verder aan dat er 8 tot 10 koeien op het bedrijf gehou
den werden, dan komen we wat het jong- en mestvee betreft uit op 5 tot 7 stuks. 
Voor de stalvoedering van deze dieren werden voedergewassen verbouwd: voe-
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derbieten , paardepeen (winterwortelen) , haver en klaver. Belangrijk was ook 
de hooiwinning, waarvoor steeds zo'n 6 tot 7 ha bestemd was. In een landbouw
kundige beschrijving van enkele Zeeuwse eilanden uit 1836 schrijft de Zierik
zeese veearts J . van Hertum dat het bij de Zeeuwse boerderij en behorende wei
land onderverdeeld kan worden in: 1) de hoge , fraai omzoomde weilanden vlak
bij de boerderij waarop 's zomers het melkvee en de paarden grazen , en 2) de ge
woonlijk ver van huis gelegen, lage weilanden die gedeeltelijk voor hooiwinning 
en gedeeltelijk voor de verweiding van mestvee zijn bestemd19

. Welnu , de hooi
landen van Adriaan Vaar lagen in poelgrondengebieden , die door de aard van de 
bodem (kalkarme klei op veen) voortdurend aan klink onderhevig en daardoor 
laagegelegen en moeilijk te ontwateren waren . Het betreft de percelen 10 en 11 
in de gebieden ten westen van Ellewoutsdijk en tussen Hoedekenskerke en 
Baarland. 
Gezien de aantallen paarden en koeien die bij de hoeve behoord moeten heb
ben , bezaten moeder en zoon ook weilandpercelen dichtbij de boerderij , waar
op dit vee 's zomers kon grazen. Volgens de 19de eeuwse kadastrale leggers had 
de weduwe W. Vaar in 1847 ruim 11 ha grond dichtbij de Molenpolder in bezit , 
waarvan in het Arbeidsverdiensteboek geen spoor te vinden is . We veronderstel
len nu dat deze grond als weiland in gebruik was. 
Zo berekend besloeg de oppervlakte hooi- en weiland samen 17 tot 18 ha. Met de 
17 ha bouwland betekent dat een totale bedrijfsoppervlakte van 35 ha . Alles 
eigendom van moeder en zoon Vaar , met uitzondering dan van de incidenteel 
gehuurde perceeltjes en een kavel dat van de kerk van Oudelande werd gepacht. 
Op het kaartje zijn derhalve de in het Arbeidsverdiensteboek genoemde percelen 
ook de andere bezittingen weergegeven , waarover Adriaan Vaar bij zijn dood in 
1885 beschikte. Afgezien van de zojuist genoemde - dichtbij huis gelegen - wei
landen , die al in 1847 in handen van zijn moeder waren , heeft Adriaan Vaar het 
grootste deel van deze gronden van 1885, die niet in het Arbeidsverdiensteboek 
genoemd worden, zelf na 1846 geleidelijk verworven. De grote spreiding van de
ze percelen doet veronderstellen , dat het niet zijn bedoeling geweest is om met 
deze aankopen het akkerbouwbedrijf te vergroten. Wat hij er wel mee gedaan 
heeft , is alleen maar te gissen. Mogelijk heeft hij een deel voor vetweiderij be
stemd . Na 1851 nam het aantal mestrunderen in Zeeland sterk toe tengevolge 
van de export van vee en vlees naar Engeland ; koopman als Adriaan Vaar was , 
zal hij niet nagelaten hebben daarvan profijt te trekken2o. Maar niet al deze 
gronden staan in de verschillende kadastrale leggers uit die tijd als weiland te 
boek . Men moet daarom aannemen , dat hij ook een aantal van deze percelen 
verpacht of verhuurd heeft. 
De uitbreiding van het grondbezit was niet gering. Bezaten moeder en zoon 
Vaar omstreeks 1850 samen 35 ha , de erfgenamen van Adriaan Vaar konden in 
1885 ruim 60 ha overnemen , nog afgezien van de arbeidershuisjes en andere be
zittingen die tot de nalatenschap behoorden2 1

. 

4. Grondgebruik, vruchtwisseling en landbouwtechniek 

Bij de beschrijving van de werkzaamheden van de landarbeiders in het Arbeids
verdiensteboek is steeds het nummer en de oppervlakte van de 'stikken' grond 
vermeld, in combinatie met de perceelsnaam. Een willekeurig voorbeeld uit het 
jaar 1849: 29 Maart / kinderen van L. Valkier·in Westerstriepe zaad wieden nO.l-
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266 f 2,25. Elk jaar komt hetzelfde perceelnummer met een ander gewas terug. 
Door nu per 'stik' per jaar de geteelde gewassen na te lopen kan men uiteindelijk 
een totaaloverzicht samenstellen van het grondgebruik op het akkerbouwbedrijf 
in de loop der jaren. Aldus is geschied. De resultaten van dit reconstructiewerk 
vindt men in Bijlage 1. Ze zijn in een beknopte en meer overzichtelijke vorm ook 
gepresenteerd in figuur 2, hieronder. 
Niet alle grondgebruik kon achterhaald worden . In de tabel zijn voor enkele per
celen in bepaalde jaren vraagtekens geplaatst , die in de onderstaande figuur 
zichtbaar gemaakt zijn in de blokjes 'onbekend'. Het is niet waarschijnlijk dat 
dit 'onbekend' slaat op de teelt van marktgewassen , aangezien daarvoor de 
meeste arbeid is verricht. De cijferwoede van Adriaan Vaar concentreerde zich 
juist op deze gewassen, zeker waar het de opbrengsten betreft. Het 'onbekend' 
moet daarom betrekking hebben op braakland of op percelen met voedergewas
sen of aardappelen die voornamelijk voor eigen consumptie geteeld werden . De 
omvang van 'de brake' kan alleen bepaald worden aan de hand van de aanteke
ningen over het uitspreiden van mest door de landarbeiders. Omdat echter in la
ter jaren de bemestingsarbeid meer en meer in daggeld werd verrekend, waarbij 
nummer en grootte van de bemeste 'stikken' niet meer opgegeven hoefde te wor
den , kan voor die tijd de ligging en omvang van de braakpercelen minder goed 
nagegaan worden. 

ha 

82 

20 
19 
18 

17 
16 
15 
14 
13 
12 

11 
10 

9 
8 
7 

6 
5 
4 
3 

2 
1 
0 
1847 8 9 SOl 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 

Figuur 2. Het gebruik van de grond 

n . b . Haver is hier onder de voedergewassen 
begrepen . 

~ = granen [] koolzaad • meekrap 

20 

1 9 
18 
17 
16 

15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 

3 
2 
1 
0 

[J = peulvruchten rum braak voedergewassen 

ha 



Overziet men het diagram , dan springt meteen de overheersende plaats van de 
granen in het oog22. Zo'n 40 tot 50% van de grond was steeds met granen bezet , 
terwijl de oppervlakte daarvan gemiddeld zo 'n 60% van het gehele areaal markt
gewassen besloeg. Het grootste deel van het korenland werd jaarlijks in beslag 
genomen door tarwe: 4 tot 6 ha. Voor de verbouw van wintergerst en rogge wer
den oppervlakten van 1 tot 2 ha gereserveerd, terwijl elk jaar ook een kleine , 
constante hoeveelheid haver werd gezaaid. Deze werd na de oogst niet altijd ge
dorst , maar ook wel groen versneden om de paarden tot voer te dienen . Zomer
gerst is niet ieder jaar in het bouwplan opgenomen. Dit gewas werd vaak alleen 
dan gezaaid , wanneer de wintergewassen in het voorjaar mislukt bleken . Zo is 
voor twee jaren duidelijk te constateren dat er zomergerst op koolzaadland werd 
ingezaaid23. 
In de gewasrotatie vervulden peulvruchten een belangrijke functie bij de afwis
seling van de granen . Op dit bedrijf was er een oppervlakte van 21h tot 5 ha jaar
lijks mee bezet. De typisch Zeeuwse paardebonen lijken halverwege de jaren 
zestig terrein te hebben moeten prijsgeven aan de groene erwten. De verbouw 
van paardebonen liep trouwens in Zeeland in het derde kwart van de vorige 
eeuw toch terug24 . 
Met enkele tussenpozen liet Adriaan Vaar ook steeds een paar gemet bruine en 
witte bonen zetten , die hij soms de benaming klumbonen geeft . Of het werkelijk 
klimbonen waren is de vraag, want doorgaans werden deze alleen in de moestuin 
geteeld25 . 
Voor het koolzaad was in het bouwplan aanvankelijk een grote plaats inge
ruimd. Het gewas werd altijd omstreeks eind augustus of begin september op het 
sterk bemeste braakland ingezaaid , aangezien het vrij veel van de grond eiste. 
De teelt was door de geringe winterhardheid van het zaad niet zonder risico. In 
de jaren zestig had Adriaan Vaar herhaaldelijk te kampen met uitwintering en 
geringe opbrengsten. Dat hij na 1869 geen koolzaad meer liet inzaaien zal verder 
nog te maken hebben met de matige prijzen van het gewas in deze tijd , als gevolg 
van de concurrentie van overzeese oliezaden en de daling van het patentoliever
bruik door de gestegen invoer van petroleum26. 
Uit het diagram zou men kunnen afleiden dat het koolzaad als handelsgewas 
werd vervangen door de meekrap. Beide gewassen verdragen elkaar immers niet 
in dezelfde rotatie , omdat ze elk veel bemesting verlangen . Meekrap had echter 
een andere plaats in de vruchtwisselingsvolgorde ; het gewas volgde doorgaans 
niet direct op de braak , zoals het koolzaad , maar een paar slagen daarna op rog
ge of wintergerst. Hierom en ook vanwege de meerjarige teeltduur eiste het van 
andere gewassen eveneens ruimte op. 
Nog onlangs is in een naslagwerk uiteengezet dat de meekrapteelt , die zich in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw goed had hersteld als gevolg van de nieuwe op
bloei van de verfindustrie, in de jaren zestig sterk aan belang inboette vanwe~e 
de 'famine du coton ' en de daaruit voortvloeiende slapte in de textielindustrie . 
Daarna volgde een periode van herstel , totdat in het begin van de jaren zeventig 
de fabrieksmatige productie van synthetische rode kleurstof de meekrapteelt en 
-nering geheel zou doen verdwijnen. 
Voor wie de ontwikkelingen achteraf beschouwt , lijkt zo de introductie van de 
meekrap door Adriaan Vaar in 1859 opmerkelij k. Maar voor de Zuid-Beveland
se boer van die tijd was het een logische zaak. Sinds 1850 werden er grote winsten 
met meekrap behaald . Juist in Zuid-Beveland , waar van oudsher het gewas 
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nooit op zo'n grote schaal was verbouwd als in Schouwen , vond er in deze tijd 
een enorme uitbreiding van de cultuur plaats , getuige de oprichting van vele 
nieuwe meestoven28

. Waren er op dit eiland in 18508 ouderwetse meestoven , in 
1872 draaiden er 19 meestoven en garancinefabrieken , waarvan de meeste een 
grotere capaciteit dan de oude inrichtingen hadden , onder meer door de toepas
sing van stoomkracht bij het vermalen of stampen van de wortels. Een van die 
nieuwe verwerkingsinrichtingen was de stoof In De Vlugt te Nisse (1860-1893), 
tot de bouw waarvan Adriaan Vaar zelf de stoot gaf. Geen wonder dat hij als par
ticipant van de onderneming vanaf 1859 jaarlijks zelf circa 1112 ha met tweejarige 
meede bezat had. Na 1869 vergrootte hij deze oppervlakte , denkelijk vanwege 
de goede prijzen die er tussen 1868 en 1871 nog voor de verschillende meekrap
producten werden geboekt. 
Zoals gezegd is de situatie met betrekking tot de aardappelen en de voederge
wassen niet altijd even duidelijk. Wanneer in het Arbeidsverdiensteboek aardap
pelen vermeld worden , gaat het veelal om een kleine oppervlakte. Het is daarom 
aannemelijk dat de teelt alleen de eigen consumptie diende . 
Het jaarlijks areaal voederbieten(mangels) en winterwortelen(paardepeen), 
die naast elkaar verbouwd werden , was evenmin erg groot : 112 tot 1 ha . Het kla
verland werd op gevarieerde wijze gebruikt ; nu eens was het bestemd voor hooi
winning, dan weer voor zaadwinning. Ook diende het wel voor het laten weiden 
van de paarden. De uitbreiding en inkrimping van het klaverareaallijkt te corre
sponderen met de verkleining en vergroting van de oppervlakte braakland na 
1853 en 1863. Waarom Adriaan Vaar na het laatste jaar toch weer de zwarte 
braak boven de 'groene' verkoos , is onduidelijk . 
Vanouds volgden de boeren in Zuid-Beveland tot in de jaren zestig van de 19de 
eeuw zes- en zevenjarige landbouwstelsels29

. De zevenjarige omlopen kwamen 
het meest voor , hetgeen verband hield met de duur van de pachtcontracten , wel
ke was afgestemd op de periodieke dijkverkaveling(de verhevening) , die sinds 
de 15de eeuw om de zeven jaar plaats vond . Pachters waren aan die termijn ge
bonden en konden daardoor minder naa.r eigen inzicht handelen dan eigenaars. 
In deze klassieke stelsels werd na de braak koolzaad of gerst verbouwd , en ver
volgens tarwe. Na bonen of erwten volgde weer tarwe met daarop in het vijfde en 
zesde jaar een peulvrucht en een voedergewas. In het zesde of zevende jaar werd 
dan opnieuw gebraakt. Tot 1860 paste Adriaan Vaar dit traditionele rotatiesche
ma, waarin voor de tarweteelt een belangrijke plaats was ingeruimd , min of 
meer toe. In de eerste vier jaar na de braak was de vruchtwisseling op de verschil
lende percelen steeds gelijk: koolzaad, tarwe, paardebonen of erwten, en tarwe. 
Daarop volgde een per 'stik' variërende bezetting met peulvruchten, voederge
wassen , gerst, rogge en aardappelen. Van een vaste rotatie of alleen maar van 
een vaste omlooptermijn kan men vanwege deze variatie na het vijfde jaar niet 
spreken. De zes- en zevenjarige omloop kwam het meest voor , maar ook werd 
wel een vijf- of achtjarige omloop toegepast , en éénmaal zelfs een negenjarige. 
Voor dezelfde percelen en 'stikken' golden veelal verschillende termijnen . 
In het begin van de jaren zestig brachten de verkleining van het koolzaadareaal, 
de introductie van de meekrap en de vermindering van de braak verandering in 
het vaste aanvangspatroon. Te signaleren valt dat de plaats van het koolzaad 
werd ingenomen door de wintergerst ; dat meekrap steeds op een halmgewas 
volgde , en dat na meekrap er doorgaans erwten verbouwd werden . De inzaai 
van tarwe om het andere jaar bleef onveranderd op het programma staan . De 
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lengte van de rotatie, gemeten van braak tot braak, werd weliswaar groter , maar 
de braak zelf verdween niet uit de omloop. Bij het begin van de jaren zeventig , 
waarin volgens Bouman ' ... zowel de volledige braak als de beschreven stelsels 
van vruchtopvolging uitzondering waren §eworden', had Adriaan Vaar zelfs 
weer evenveel land braak liggen als in 1847 0. 

Samenvattend kan men van een vastomlijnd bouwplan niet spreken. Het geheel 
maakt , wanneer men het in schema voor zich ziet , door de talrijke variaties en af
wijkingen in de omlopen een betrekkelijk rommelige indruk3

! . Er is uit afte lei
den dat Adriaan Vaar ieder jaar opnieuw voor elk perceel overwoog wat hij ging 
zaaien of poten , de traditie daarbij indachtig. De inkrimping van het koolzaad
areaal wijst erop dat hij mede met de marktprijzen rekening hield . Aan vaste 
schema's was hij als eigenaar niet gebonden , en hij kon dan ook een enkele keer 
de vermetelheid hebben om een oude regel als de afwisseling van halm- en blad
gewassen te doorbreken wanneer de tarweprijzen goed waren. Zo zaaide hij van 
1863 tot en met 1865 drie jaar achtereen tarwe op het Padweitje. De introductie 
van meekrap toont voorts aan dat hij , als de vooruitzichten op een zeer hoog ren
dement gunstig waren , bereid was om een voor hem nieuw gewas te proberen. 
Wat betreft de teeltwijze , die al eeuwenlang bekend was in Zeeland, waren er 
geen grote risico's aan verbonden . Als een bewijs van vooruitstrevendheid kan 
het niet gelden . De volharding in de zuivere braak en de nadruk op de traditione
le tarweteelt wijzen eerder op conservatisme. 

Van 1858 tot 1866 zaaide Adriaan Vaar verschillende tarwerassen op zijn perce
len . In het eerstgenoemde j aar gaf hi j tenminste bij de aantallen gedorste zakken 
tarwe voor het eerst aan , op welke soort zij betrekking hadqen. Genoemd zijn: 
toolsche tarwe, Russische tarwe, poeijestarwe, Bruinaar, Australië tarwe, land
bouwtarwe, lette tarwe en natuurlijk ook Zeeuwsche tarwe 32 . Sommige soorten 
werden in hetzelfde jaar naast elkaar geteeld. Moet men dit nu als een vorm van 
experimenteren en derhalve als een blijk van vooruitstrevendheid opvatten? Ja 
en nee . Boerendonk deelt in zijn studie over de Zeeuwse landbouw mee , dat 
men in Zeeland er omstreeks 1850/1860 algemeen toe over ging om Engelse tar
werassen te telen in plaats van het Zeeuwse landras, dat weliswaar goed aange
past was aan het locale klimaat , maar een gering beschot gaf en bovendien spoe
dig legerde door zijn slappe stro33

. De Engelse rassen , o .a . Rood- en Bruinstro
tarwe, Australië-tarwe en Halletttarwe gaven een veel grotere opbrengst. Rond
om 1880 zouden deze en andere Engelse kweekproducten de Zeeuwse rassen 
vrijwel geheel verdrongen hebben. In het licht van deze ontwikkeling gezien is 
het niet vreemd, dat ook Adriaan Vaar er toe overging verschillende rassen te 
zaaien . De genoemde Australië tarwe spreekt voor zich; Bruinaar zal op bruin
stro-tarwe slaan, en lettetarwe is wellicht een verbastering van Haletttarwe. De 
toolsche tarwe is misschien en kweekproduct van de Thoolsche landbouwer A. 
Geluk , en voor de Russische tarwe, vaak ook omschreven als rustarwe, moeten 
we vermoedelijk ris- of rijstarwe lezen, een rode inheemse tarwe uit de provin
cies Utrecht en Gelderland. Op het moment dat deze producten hun waarde al 
bewezen hadden, durfde ook Adriaan Vaar te beproeven welk van deze rassen 
hem meer opleverde dan de Zeeuwse tarwe. Een allesbehalve gewaagde proef
neming in deze jaren van hoge tarweprijzen. Na 1866 verdwijnen de rasvermel
dingen uit het Arbeidsverdiensteboek. Blijkbaar had Vaar toen zijn keuze be
paald ; helaas weten we niet welke. 
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Blijkens de aparte aantekeningen uit de jaren 1849-1856 betrok hij zijn zaai- en 
pootgoed elders en gebruikte hij weinig kweekmateriaal uit de eigen opbrengst. 
Dit deed hij niet alleen voor tarwe , maar ook voor zijn andere gewassen , inclu
sief aardappelen en klaver. Tabel 2 laat onder andere zien dat de per hectare in
gezaaide of gepote hoeveelheden jaarlijks sterk in volume konden wisselen . 

Tabel2. Prijs en opbrengst van het zaaizaad, 1849-1856 
x = Opbrengst van 1 hl zaaizaad, uitgedrukt in hl. 

gewas tarwe wintergerst zomergerst 

jaar gez o h~ I prijs I x gezo h~ I prijs I x gez h~ I prijs I x 
perha perha perhl perhaperhl perha perhl. 

1849/50 1,2 7,19 22,6 1,8 4,12 27,5 - - -

1850/51 1,5 - 12,3 1,9 - 15 - - -
1851/52 l ,S 8,37 15 ,6 2,2 4,75 7,5 - - -

1852/53 1,9 - 8 ,5 - - - - - -
1853/54 1,8 - 14,4 2,5 - 16,7 - - -

1854/55 1,8 13,75 12,7 2,1 6,25 12,2 1,6 5,31 34 
1855/56 1,4 17 ,50 18,5 1,7 7,87 29,5 - - -

gewas haver paardebonen br. + w. bonen 

jaar gez. hl I. prijs I x gez.hll prijs I x geZohl1 prijs I x 
perha perhl perha perhl perha perhl perha 

1849/50 - - - 4,3 4,37 3,4 - - -
1850/51 - - - 3,8 - 8 - - -
1851/51 - - - 3,9 4,87 3,3 - - -

1852/53 - - - 3,6 - 4 ,7 - - -
1853/54 - - - 3,7 - 5,9 1,4 - 10 
1854/55 - 3,75 - 4,2 7,50 4 1,5 12,50 18 
1855/56 3,2 4 ,37 l3 ,7 3,9 6,25 6,8 - - -

rogge 

gezo h~ I prijs I x 
perha perh l 

1,7 5,62 13,1 
1,9 - 16,5 
2,5 7,12 10,5 

o 1,2 - 3,5 
2,3 - 7,1 
1,9 10 l3 
3,7 11 ,25 4,8 

erwten 

gezoh:1 prijs I x 
perhl perha 

3,4 6,83 1,7 
2,3 - 11 ,5 
- - -

3,9 - 7,9 
6,6 - 6,6 
- 8,75 -

3,1 8,- 7,5 

Hoe werd nu het zaaigoed in de grond gebracht? Naar men tot nu toe algemeen 
aannam , werd in Zeeland vóór de komst van de zaaimachine het graan steeds 
breedwerpig gezaaid , daarna ondergeploegd en geëgd34

. Het eerste , belangrij ke 
handwerk werd door de boer alleen toevertrouwd aan een ervaren kracht , 
meestal de paardeknecht. Maar op het bedrijf van Adriaan Vaar werd het zaai
werk door de landarbeiders verricht , en dat op een heel andere wijze, zoals dui
delijk blijkt uit de jaarlijkse arbeidsaantekeningen over de maanden september, 
oktober en november. In het eerste jaar, 1847, bijvoorbeeld vindt men voor di
verse arbeiders in totaal 51 112 arbeidsdagen zaad poolen en voor verschillende ar
beidersvrouwen 20112 dagen poolen trekken geregistreerd. De benaming zaad 
slaat in dit geval niet op koolzaad, aangezien dit gewas altijd een maand eerder 
werd ingezaaid, hetgeen ook dit jaar het geval was. Trouwens in de maand sep
tember, nog vóór de bewuste 'pootwerkzaamheden' , is er al sprake van zaad wie
den; het koolzaad zat dus al in de grond. Het zaad poten in oktober moet op het in 
de grond brengen van graan betrekking hebben . Adriaan Vaar had behalve 
koolzaad dat jaar alleen tarwe, rogge en wintergerst als wintergewassen, en 
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daarvan besloeg tarwe de grootste oppervlakte. Het niet geringe aantal genoem
de arbeidsdagen betreft daarom grotendeels de inzaaiing van tarwe . De vraag is 
alleen hoe dit in zijn werk ging. We moeten ons het poten vermoedelijk zo voor
stellen , dat de vrouwen eerst met een stok of een harkvormig instrument sporen 
of geulen door de grond trokken, waarin de mannen dan vervolgens het graan
zaad strooiden , terwijl ze de reeds bewerkte voren tegelijkertijd of nadien dicht 
hakten . Tot in het jaar 1854 zijn de uitdrukkingen zaad pooten en pooten trekken 
frequent gebruikt voor zaaiwerkzaamheden in de maanden september, oktober 
en november. Na 1852 verschijnt de term inkappen voor hetzelfde werk en voor 
dezelfde gewassen . Zo staat er bijvoorbeeld voor 7 november 1853 genoteerd: 
... tarw inkappen(verzaaijen M 6) . 
Al eerder komt deze term voor , maar dan met betrekking tot erwten en bruine 
en witte bonen, gewassen die in Zuid-Beveland algemeen met de zethouweel in 
rijen werden gepoot of gezet. Het lijdt geen twijfel dat de term inkappen op deze 
activiteiten slaat, gezien ook de periode waarin de term gebruikt is: de maanden 
maart en april , ofwel het voorjaars-zaaiseizoen. De gelijke beloning alsook het 
gebruik van dezelfde term voor peulvruchten en granen doen eenzelfde behan
delingswijze veronderstellen . 
Al deze gegevens wettigen de conclusie dat het graanzaad op het bedrijf van 
Adriaan Vaar niet breedwerpig ('broadcasting') gezaaid, maar met de hand op 
rij gepoot werd. Bouman vertelt dat dit op Walcheren bij kleine boeren in de 
19de eeuw wel gebruikelijk was35

. Blijkbaar kende men het gebruik in Zuid-Be
veland ook. Oude boeren in de omgeving van Oudelande en Driewegen bleken 
zich bij navraag nog te herinneren dat voor de eerste wereldoorlog enkele con
servatieve kleine boeren in de omgeving nog zo te werk gingen; grote boeren - zo 
verzekerden zij -lieten hun knechts altijd breedwerpig zaaien. Het voordeel van 
de eerste methode was dat het wieden er in het voorjaar door vergemakkelijkt 
werd . 
Overigens werden niet alle peulvruchten op het bedrijf van Adriaan Vaar inge
kapt. Paardebonen werden namelijk ook wel achter ploeg gezee6

. 

In de regel werden alle gewassen met uitzondering van haver gewied. Graange
wassen en peulvruchten kregen na het losharken of rijven van de grond in het 
voorjaar tenminste drie wiedbeurten. Alleen de mangels en paardepeen werden 
slechts tweemaal gewied. Zoals boven werd gememoreerd kreeg het koolzaad in 
het najaar niet lang na de inzaai de eerste wiedbeurt. 
Ten aanzien van het oogsten van de gewassen kunnen we kort zijn. Granen en 
bonen werden met de sikkel, erwten met de pik(zicht) en klaver en hooi met de 
zeis afgesneden . Een arbeidsdeling werd er niet bij toegepast, gezien de gelijke 
beloning die voor ieder gold. Adriaan Vaar schrijft namelijk alleen over snijden 
en mennen (wegvoeren), waaruit volgt dat het in schoven binden en op hokken 
zetten van de schoven onder het snijden begrepen was. En dit werd per gemet 
betaald; mannen , vrouwen en kinderen vielen onder hetzelfde tarief. 
Hoe bemestte Adriaan Vaar tenslotte zijn land? Van een modernisering als de 
toepassing van kunstmest of guano, die toch hier en daar in Zeeland omstreeks 
1860 in zwang begon te raken , blijkt niets. Het land werd uitsluitend met stal
mest en aarde bemest. Van 1849 tot 1856 gebruikte hij per jaar gemiddeld 236 
voeren mest, waarvan hij er 196 uit de eigen mestput liet voeren en 40 tegen beta
ling elders betrok37 . De aarde zal wel uit de sloten rondom de percelen en de 
greppels tussen de 'stikken' gedolven zijn. De gegevens over de bestemming van 
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de mest zijn spaarzaam, omdat de werkzaamheden , die altijd in twee étappes 
uitgevoerd werden - één omstreeks eind mei begin j uni en één omstreeks eind 
augustus begin september - , in dagloon werden aanbesteed . Maar wel is duide
lijk dat het grootste deel van de mest steeds op het braakland werd uitgespreid. 
In 1851 zijn de 276 voeren mest en 335 voeren aarde blijkens de notities van het 
eind van dat jaar ... al op de brake gestort. Dat betekende 120 voer per ha , maar 
dat lijkt eenmalig te zijn geweest ; voor andere jaren tellen we 60 tot 70 voeren 
per ha, hetgeen een middelmatige bemesting genoemd mag worden . Het komt 
overeen met de voor Zeeland traditionele braakbemesting38

. Bij een jaarlijks 
oppervlakte braakland van 2 ha zouden er dan van de gemiddeld 236 voeren 
steeds zo'n 90 naar andere dan braaklandperceJen gereden zijn39

. 

5. De gewasopbrengsten 

Bij de posten in het Arbeidsverdiensteboek zijn vanzelfsprekend over de periode 
van augustus tot april ook dorswerkzaamheden beschreven . Aangezien deze 
hoofdzakelijk in stukloon zijn betaald en daarom het aantal gedorste zakken is 
genoteerd, was het mogelijk via deze cijfers en notities de opbrengsten per ge
was te berekenen. Daarbij deden zich evenwel twee problemen voor. 
Het eerste betreft de inhoudsmaat die werd gehanteerd . In het Arbeidsver
diensteboek wordt voortdurend met de niet nader aangeduide zak gerekend. Het 
is aannemelijk dat hiermee de Goessche zak van 0,8 hl is bedoeld, die op Zuid
Beveland in deze tijd algemeen gangbaar was. De aankoop van zaaizaad in de ja
ren vijftig voor prijzen per zak, die bij vergelijking met prijzen per hl uit dezelfde 
jaren 4/sde lager blijken te liggen, bevestigt die aanname . Er is bij het optellen 
van de aantallen door Adriaan Vaar opgegeven zakken rekening mee gehouden. 
De tweede moeilijkheid heeft betrekking op de tiendlasten die 1858 op de kavels 
Molenpolder en Hugokosten rustten. Tienden kunnen omschreven worden als 
haalschulden: de tiendgerechtigde moest zelf voor de inning van de tiende zorg
dragen40

. In de praktijk betekende dit , dat de gerechtigde één elfde van de te vel
de staande schoven kan ophalen zodra het gewas gesneden , gebonden en ge
schoofd was . Het gold voor de zogenaamde grove tienden , die geheven werden 
van granen , peulvruchten en koolzaad. Men zou daarom verwachten dat de 
dorscijfers van die gewassen niet de werkelijke oogstopbrengsten weergeven 
maar alleen datgene uitdrukken wat na afdracht van de tiende overbleef. Nu 
staan in het Arbeidsverdiensteboek, met name voor de jaren tot 1858, de aantal
len schoven nauwkeurig genoteerd bij de snijwerkzaamheden op de verschillen
de percelen , met daarbij vermeld of ze met tienden belast waren of niet. Voor 
enkele jaren zijn bij de eindtotalen ook de aantallen tiendschoven genoteerd. 
Van het weghalen van de tiendschoven is echter geen melding gemaakt. Bij con
trole van de dorsgegevens over de jaren 1851, 1852 en 1855 , waarin naast de zak
getallen ook de schoofgetallen opgenomen zijn , blijkt dat steeds de tiendscho
ven meegedorst werden. Men moet daarom aannemen dat de tiend door Adri
aan Vaar na het dorsen in geld of natura betaald is, naar rato van het aantal tiend
schoven . Het is bekend dat hij in 1855 de tiende van de Molenpolder voor f 120,
heeft gepacht. Mogelijk heeft hij door het nauwkeurig bijhouden van het getal 
tiendschoven willen berekenen , of hij met pachten jaarlijks goedkoper uit was 
dan met het werkelijk afdragen van de tiende. In 1858 heeft hij de tiendlasten 
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naar alle waarschijnlijkheid afgekocht , wailt na dat jaar staan er bij de oogst
werkzaamheden geen schoofaantallen meer genoteerd. De gevolgtrekking voor 
onze cijfers moet derhalve zijn dat ze de werkelijke oogstopbrengsten weerge
ven. 
De opbrengstcijfers zijn per jaar en per gewas gerangschikt in bijlage 2, same n 
met de beschotcijfers die berekend werden door de opbrengsten van de gewas
sen te relateren aan de oppervlakte waarop ze geteeld werden. De laatste cijfers 
zijn daarnaast ter vergelijking in de hierna volgende grafieken met die van de 
Wilhelminapolder aanschouwelijk gemaakt41

. _ 

sterk de opbrengsten van zowel de Wilhelminapolder als die van het bedrijf van 
Adriaan Vaar per seizoen konden variëren. Met uitzondering van de tarwe-gra
fie k laten alle figuren sterke zigzaglijnen zien. De grootste uitslag lijken die van 
de peulvruchten nog wel te vertonen. De opbrengstschommelingen lopen bij de 
peulvruchten ook sterk parallel , gezien bijvoorbeeld Adriaan Vaar's goede oog
sten van 1851 , 1854 en 1857 en de misoogst van 1858, die ook het koolzaad trof. 
Het laatste jaar bracht juist voor de granen recordopbrengsten . 
Bij een nadere vergelijking van het opbrengstverloop van granen en peulvruch
ten blijken beide groepen gewassen elkaar min of meer in evenwicht te houden. 
In een slecht jaar voor de granen als 1853 bijvoorbeeld kon Adriaan Vaar een 
goede erwten- en paardebonenoogst binnen halen. De jaren 1863, 1864, en 1865 
kunnen echter voor alle gewassen als uitgesproken goed geregistreerd worden. 
Dat de opbrengsten van de Wilhelminapolder hoger waren dan die van Adriaan 
Vaar zal niemand verbazen. De vruchtbaarheid van de bodem was in de nieuwe 
kleipolder groter dan in het oude land, zoals duidelijk is af te lezen aan de grote 
opbrengstverschilJen bij de gewassen die meteen na de braak ingezaaid werden: 
wi ntergerst en koolzaad. De verschillen zijn ten aanzien van de andere gewassen 
kleiner. In de jaren zestig wist Adriaan Vaar enkele keren wat betreft het be
schot van rogge , paardebonen en erwten de Wilhelminapolder te overtreffen; 
één keer had hij zelfs een beter tarwe béschot . Met enige goede wil zou men voor 
het laatste decennium een lichte productiviteitsverbetering op het bedrijf van 
Adriaan Vaar kunnen bespeuren. 
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Figuur 3. Het beschot van de verschillende gewassen, in hectoliters per hectare 
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Gelet op de Zeeuwse gemiddelden , die Bouman voor de verschillende gewassen 
geeft , kunnen Adriaan Vaar's opbrengsten niet goed maar ook niet slecht ge
noemd worden. Enige terughoudendheid ten aanzien van de interpretatie van de 
onderstaande tabel, waarin de vergelijkingsgegevens gerangschikt zijn , is wel 
geboden , aangezien de opbrengstgetallen van Adriaan Vaar niet over de volle 
vijfentwintig jaar te middelen waren42

. Maar ten aanzien van de gewassen : tar
we, gerst , paardebonen en erwten , die samen met de meekrap Vaar's belang
rijkste producten vormden , kan toch wel een uitspraak gedaan worden . Het be
schot van de gerst was in ieder geval lager , dat van de peulvruchten min of meer 
gelijk , en dat van de tarwe stellig hoger. Als we er rekening mee houden , dat op 
het bedrijf van Adriaan Vaar voor het laatste gewas steeds de grootste plaats was 
gereserveerd, kunnen we concluderen dat diens opbrengstresultaten niet lager 
uitgevallen kunnen zijn dan die van de 'gemiddelde' Zeeuwse boer. 

Tabel 3. Het gemiddelde beschot, vergeleken met het Zeeuws gemiddelde 

Adriaan Vaar Zeeland 

gewassen 1847/71 jaren 1851/60 1861170 

tarwe 24 ,6 (25) 21 ,8 24,1 
wintergerst 31 ,8 (23) 36,9 44 ,4 
zomergerst 35 ,5 (10) 
rogge 26 ,6 (23) ? ? 
haver 37 ,6 (4) 41 ,5 43 ,3 
koolzaad 18,9 (19) 17 22 ,2 
paardebonen 18,5 (24) 27 ,7 20 ,4 
br. + w. bonen 23 ,7 (16) 
erwten 21 ,3 (24) 21 26 ,6 

6. Arbeidskrachten en lonen 

Zoals de naam van onze bron al doet verwachten , biedt het Arbeidsverdienste
boek vooral veel informatie over het werk en de verdiensten van de arbeiders. 
Men zou daaronder ook Adriaan Vaar zelf kunnen rekenen , want hij figureert 
eveneens in het boek. Welgeteld tweemaal staat hij , bij de oogstwerkzaamheden 
van 1850 en 1857, als onbetaalde arbeidskracht genoteerd . Een groot aandeel in 
het handwerk lijkt hij daarmee als boer niet geleverd te hebben . 
Belangrijker in dit opzicht waren de paardeknechts en de dienstboden . Zij wer
den evenwel niet onder de arbeiders begrepen . Slechts een enkele keer vindt 
men hen genoemd onder de extra hulpkrachten die bij overvloedige oogsten bij 
het snijden en dorsen zijn ingezet. 
Enig onderzoek in het bevolkingsregister van Oudelande leert dat moeder en 
zoon Vaar één inwonende 'boereknecht' en één inwonende 'boeremeid' in 
dienst hadden. De knecht bleef, zoals gebruikelijk was in Zeeland , heel lang in 
dienst; over de periode 1846 tot 1879 vonden we steeds dezelfde naam geregis
treerd . De meid daarentegen wisselde om de twee , drie jaar. De paardeknecht 
was de belangrij kste man onder het personeel43 

. Hij verving de boer bij afwezig
heid en had de verantwoordelijkheid voor de paarden . Omdat hij een vast inko
men had, hoefden zijn werkzaamheden noch zijn arbeidsdagen genoteerd te 
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worden. Vandaar dat over ploegen, eggen , slechten e .d. in het Arbeidsver
diensteboek niet wordt gerept. Het enige bericht dat daarin over de beloning van 
de knecht voorkomt, stamt uit 1851. Toen verrichtte één van de vaste landarbei
ders - mogelij k omdat de knecht ziek was - het knechtswerk , aanvankelijk tegen 
een beloning van f 2,40 en later van f 3,- per week. Van de beloning van de 
meid, die ook steeds per jaar werd betaald en die vooral belast was met het mel
ken en verzorgen van de koeien, is helemaal niets bekend . 
De landarbeiders uit het boek kunnen onderverdeeld worden in vaste en losse 
arbeiders. De vaste kregen naar algemeen gebruik in Zuid-Beveland geen vast 
jaarloon - hun beloning in accoord- of dagloon was gelijk aan die van de losse ar
beiders -, maar zij werden in beginsel door de boer zoveel moge lij k aan het werk 
gehouden44

. Bij seizoensdrukte werden hun vrouwen ook eerder ingeschakeld 
dan de vrouwen van de losse arbeiders. 
Van 1847 tot 1872 had Adriaan Vaar doorlopend drie tot vier vaste arbeiders in 
dienst, die allen woonachtig waren in Oudelande of Baarland. Ook alle losse ar
beidskrachten , inclusief vrouwen , oude mannen en kinderen , die ingezet wer
den bij de werkzaamheden welke veel handen vereisten , als koolzaad dorsen en 
meekrap planten, waren uit die dorpen afkomstig. Trek-of seizoenarbeiders van 
buiten de provincie komt men op het bedrijf van Adriaan Vaar niet tegen, ook 
niet in de meedelfploegen . Buiten de 36 namen van vaste arbeiders en hun vrou
wen tellen we over de periode van 25 jaar, die het Arbeidsverdiensteboek be
slaat , 219 verschillende namen van losse arbeiders en arbeidsters . Een groot deel 
van de Oudelandse en Baarlandse arbeidersbevolking heeft dus voor kortere of 
langere tijd Adriaan Vaar als werkgever gekend. 

Hoe hij deze vaste en losse arbeiders beloonde , mag onder meer blijken uit de 
hieronder gereconstrueerde accoord- en dagloontarieven . Dat deze vrij uitvoe
rig weergegeven zijn , vindt zijn rechtvaardiging mede in het feit dat er voor Zee
land , en meer in het bijzonder voor Zuid-Beveland , weinig bekend is over de be
loning en inkomsten van de landarbeiders tussen de (crisis)jaren 184gen 188645

. 

Het tijdperk 1850-1878 heet een periode van welvaart voor de boeren te zijn ge
weest. Deelden de arbeiders nu ook op enige wijze in die welvaart? Voor de be
antwoording van deze vraag kunnen gegevens uit een particuliere bron als dit 
Arbeidsverdiensteboek zeker van belang zijn . 
In de tarieven zijn behalve gemiddelden ook onder- en bovenbedragen aangege
ven , omdat de schommelingen in de tarieven per jaar, per maand en ook per 
week niet onaanzienlijk zijn. Ten dele ligt dat aan het feit dat omvang en aard 
van het werk niet altijd gelijk geweest zijn: het ene jaar kon er bijvoorbeeld meer 
gras op een weiland gemaaid worden dan het andere. Steeds ook moest over de 
hoogte van het loonbedrag onderhandeld worden . We ontkomen niet aan de in
druk, dat Adriaan Vaar daarbij handig van zijn sterke positie gebruik wist te ma
ken en soms ook met een zekere willekeur te werk ging. Eén voorbeeld: op 27 
september 1851 betaalde hij een arbeidersjongen , Geert Kole geheten , voor één 
week koewachten 65 ct , terwijl deze een week later met 60 ct genoegen moest ne
men ; nóg een week later werd hetzelfde werk voor het schamele bedrag van 35 ct 
toevertrouwd aan een ander , die dan ook voor de rest van de maand het baantje 
mocht waarnemen. 
Zuinigheid kenmerkte zeker de werkgever Adriaan Vaar , getuige de wijze waar
op hij de dagloontotalen naar beneden afrondde . Bij werk voor slechts een ge-
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deelte van de dag namelij k rekende hij niet per uur maar per schafttij d , hetgeen 
steeds een deling in kwarten inhield. Dat leverde bij een dagloon van f 0,75 
moei lij kheden op, omdat kwartcenten niet bestonden. Voor drie schafttij den of 
3/4 dag keerde hij dan nietf 0,56 1/4 uit , maar f 0,55; bij vijfschafttijden of 1 1/4dag 
niet f 0,93 3/4 maar f 0,92112 enz. De arbeiders schoten daar voortdurend 3/4 ct of 
11/4 ct bij in. 
Behandelen we dan nu de accoordloontarieven. Ze hebben betrekking op het 
Bloois gemet van 300 roeden , dat is op 0,3924 ha ; tenzij anders gemeld wordt. 
Zaad 'inkappen' of 'poten': Dit tarief schommelde tussen f 2,50 en f 2,60; een 
enkele keer was het f 2,75. Voor het zetten van bruine en witte bonen werdf 3 ,
gerekend. 
Wieden: Dit tarief was voor alle gewassen gelijk. Het liep van f 2,40 tot f 2,60. 
De schommelingen in dezelfde jaren zijn echter aanzienlijk. Een enkele keer is 
er f 3,- uitbetaald , bijvoorbeeld wanneer er voor het eerst in het voorjaar ge
wied moest worden. Tarwe wieden werd vanaf 1869 vast beloond met f 3,-. Het 
tarief voor de andere gewassen bewoog zich in 1872 tussen f 2,50 en f 2,70. Hier 
is dus sprake van een lichte verhoging . 
Tarwe 'rijven' (= harken) : Onveranderdf 1,-
Maaien van weidegras en klaver: Gemiddeld f 2,- met afwijkingen tot f 1,70 en 
f 1,80 naar beneden , en tot f 2,40 en f 2,50 naar boven . 
Kanthooi snijden: Tot 1868 f 0,45 per gemet , nadien f 0,50 en na 1871 zelfs 
f 0,60. Een enkele keer is 1 ct per gesneden bos betaald. 
Koolzaad snijden: Tussen f 2,50 en f 2,60 . 
Tarwe snijden: Tussen f 4,45 en f 4,55; in 1871 f 5,- , in 1872 f 6,- en zelfs één
maal in datzelfde jaar f 7,- . 
Gerst, haver en rogge snijden: Tussen f 3,95 en f 4,05 ; gerst snijden werd in 1871 
beloond met f 5,- , haver en rogge met f 4,50. 
Paardebonen snijden: Circa f 3,- , maar met afwijkingen , meest naar boven, tot 
f 3,50. 
Erwten 'pikken' (= zichten): Tussen f 2,40 en f 2,60. 
Bruine en witte bonen 'trekken': f 4 ,50. 
Tarwe dorsen: In de winter f 0,40 per zak (van 0 ,8 hl) , in het voorjaar f 0,45 , en 
f 0,50 in het najaar. In 1870 werd dit karwei betaald in daggeld (f 0,75) , hetgeen 
neerkomt op ± f 0,60 per zak. In 1871 werd in de winter en het voorjaar (1872) 
weer stukloon betaald: f 0,50 en f 0 ,55 . 
Gerst dorsen: Algemeen f 0,30 per zak , soms f 0,27, soms ook f 0,35 en f 0 ,40. 
In 1871 vast op f 0 ,35. 
Rogge dorsen: Onveranderd tot 1871 's winters en in het voorjaar f0,40 en in het 
najaar f 0 ,50. 
Haver dorsen, 'geeselen' of'fouteren' (hierbij werd geen vlegel ofvluie gebruikt; 
de schoven werden op een zg. 'geselsteen ' uitgedorst): Tussen f 0,25 en f 0,30. 
Paardebonen dorsen: Tussen f 0,20 en f 0,25 , meestf 0,22 112 . In 1870 werd dit in 
dagloon uitbetaald , hetgeen neerkwam op circa fO ,30 per zak. 
Erwten dorsen: Onveranderd f 0 ,30. 
Bruine en witte bonen dorsen: Van 1853 tot 1869 een bedrag dat schommelde tus
sen f 0,40 en f 0,50 per zak. 
Aardappels 'uitdoen' (= rooien): Per mud f 0,25 tot f 0 ,30. 
Mangels 'uitdoen': Variërend 3112 tot 6 ct per roede; meest 4 à 5 ct. 
Paardepeen 'uitdoen': Tussen de 6 en 7 ct per roede. 
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Meekrap delven: Tweejarige meede tussen f 60,- en f 76 ,- per gemet (een be
drag van f 66,- komt neer op circa f 1,20 per dag per man). Driejarige meede 
f 90,-. Na 1870 steeg het totaalbedrag dat voor het delven werd betaald, maar 
het is niet uit te maken hoe hoog. 
Meedekken: In 1859 en 1860 respectievelijk f 10,75 en f 9,96 per gemet, daarna 
f 8,-. In 1870 f 9,- en in 1871 f 8,40. 
Meekrap onderhouden: Dit geschiedde in de maanden voor het begin van de 
oogst . Adriaan Vaar rekende voor jonge meede f 12,50 per gemet en voor oude 
f 7,50. In 1869 en later is voor het onderhoud van oude meede f 10,- betaald. 
Delven en greppelen: De accordlonen hiervoor variëren zo sterk , afhankelijk van 
de breedte en diepte van de sloten en greppels , dat het weinig zin heeft hier be
dragen te vermelden . 
Het dagloon van volwassen arbeiders voor onbepaald winter- en voorjaarswerk 
is steeds f 0,75 geweest tot 1870, behalve in het jaar 1871 toen het f 0,70 be
droeg. In 1870 werd het vastgesteld op f 0,80. Het moet evenwel benadrukt wor
den dat men verschillende afwijkin§,en van deze bedragen kan vinden ; afwijkin
gen die niet altijd te verklaren zijn 6. In de oogsttijd was het loon altijd hoger. 
Dan schommelden de daglonen tussen f 0,80 en f 0,90 in juni en juli , en tussen 
f 0,90 en f 1,- in augustus en september . Vanaf 1870 is daar steeds een dubbeltje 
bij gerekend. Op topdagen werd er wel f 1,10 en f 1,20 uitgekeerd. 
Vrouwen verdienden in het voor- en najaar doorgaans f 0,50 per dag , en in de 
oogsttijd f 0,60. Incidenteel dienstbodenwerk werd beloond met f 0,25 en 0,40. 
Bij hooiwerk , afvorken en optassen van de schoven konden sterke vrouwen 
f 0,75 tot f 0,80 verdienen . Wat betreft de beloning van kinder- en jeugdarbeid 
is er zoveel variatie te vinden , dat het niet doenlijk is om richtbedragen te noe
men , voornamelijk omdat de leeftijden ons niet bekend waren. 
Tot slot volgen hier nog enkele speciale dagloontarieven die tot 1860 gehanteerd 
werden . Na dat jaar zijn er weinig of geen specificaties meer gegeven. 
Hooiwerk: f 1,- tot f 1,20. 
Mest laden en spreiden: In het voorjaar f 0,75 en f 0,80; in het begin van de zo
mer f 0,80, en aan het eind van de zomer f 0,90 tot f 1,-. 
Koolzaad 'wennen' (= keren): Mannen f 0,90 tot f 1,- ; vrouwen f 0,60 tot 
f 0 ,70 . 
Koolzaad dragen naar het dorszeil: Vrouwen f 0 ,90. 
Koolzaad dorsen: Mannen f 1,10 tot f 1,15; vrouwen f 0,90 . 
Koolzaad schoonmaken: Per zak 5 ct. 
Meekrapkiemen zetten (tot 1870): De werkzaamheden bij het planten van mee
krap als het kiemen trekken , modderen , kiemen zetten , sporen toedoen en 
'strooien ' zijn in de loop van de jaren op nogal uiteenlopende wijze berekend en 
betaald47

. Soms is het totaalbedrag vermeld dat aan de hele ploeg werd uitge
keerd , soms is een gemiddeld bedrag per man genoteerd (waarin dan ook het 
loon van diens vrouw begrepen is) , en soms is alleen de totale loonkostensom ge
registreerd . Voor het eigenlijke kiemen zetten , een nauwkeurig werkje , werd 
f 1,- tot f 1,10 per man berekend. 
Dit alles overziende constateren we dat Adriaan Vaar aan het eind van de jaren 
zestig zijn arbeiders meer is gaan betalen , eerst door hun het zomerloon over een 
langere periode uit te keren , later - omstreeks 1870 - door de daglonen te verho
gen en de oogst- en dorstarieven op te trekken . Deze loonstijgin~ heeft ongetwij
feld te maken met een verminderd arbeidsaanbod in die jaren4 

. De aanleg van 
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de Kreekrakdam (voltooid in 1867) , van de Sloedarn (1870/71) en van de spoor
lijn RoosendaalNlissingen onttrok veel arbeiders aan de landbouw. In 1870 en 
1871 kwam daar nog de mobilisatie van dienstplichtige soldaten bij in verband 
met de Frans-Duitse oorlog. 
Het is niet bekend hoe hoog de lonen op het bedrijf van Adriaan Vaar na 1872 
waren , maar het is niet waarschijnlijk dat ze tot in de jaren tachtig weer omlaag 
gegaan zijn . Een aanwijzing daarvoor is te vinden in de boekhoudgegevens 
van de dichtbij gelegen meestoof te isse. De arbeiders daarvan bedongen tij
dens de campagne van 1869 en in de daaropvolgende jaren f 1,- en f 1,10 als 
dagloon , nadat ze jarenlang met f 0,80 genoegen hadden moeten nemen49

. In 
1874 kregen ze zelfs f 1,40 per dag. Het lijkt er dus op dat het loonniveau in deze 
streek in de jaren zeventig algemeen hoger was dan in het voorgaande decenni
um. 
Getuige figuur 4 zijn de totale loonkosten van Adriaan Vaar al eerder gestegen , 
en wel na 1860. De schommeling in de loonkosten van de jaren daarvoor kunnen 
veroorzaakt zijn door de wisseling in de oppervlakte van het bouwland . Zo hou
den de betrekkelijk lage kosten van het jaar 1858 zeker verband met de reductie 
van de hoeveelheid bouwland in dat jaar tot circa 15 ha . Na 1860 is deze opper
vlakte steeds 17 ha geweest. De oorzaken van de loonkostenstijging moet daar
om niet in landvergroting maar in de introductie van de meekrapteelt gezocht 
worden . De verbouw van meekrap was namelijk uiterst arbeidsintensief en eiste 
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van de teler een groot liquide vermogen50. Twee- tot driehonderd gulden per 
jaar betaalde Adriaan Vaar voor het werk op het meeland , dat nooit meer dan 2 
ha besloeg. Dat hij niet de enige was in de omgeving die zich voor het eerst met 
de teelt inlie t , betekende voor de arbeiders in de Zak van Zuid-Beveland een 
verruiming van de werkgelegenheid , vooral voor diegenen die normaal alleen in 
de wied- en oogstperiode werk hadden. De belangrijke en langdurige delfarbeid 
ving immers pas aan, wanneer de oogstwerkzaamheden voor de andere gewas
sen afgelopen waren . Dat is goed te zien als men de spreiding van de arbeid in de 
twee hieronder geplaatste 'arbeidsfilms' nagaat. In plaats van één piek in de 

f 120 

11 0 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

1850 - 1853 1867 - 1870 

f 130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Figuur 5 . De betalingen van daglonen en aangenomen werk 
per periode van vier weken 

De arceringen hebben de volgende betekenis : 

• = daglonen ~ = maaien en snijden 

0 = sloten graven , enz . ffiill .... = dorsen en schonen 

IIIID = wieden en zaad inkappen rll = meekrapteelt 

jan . 6 . 24 
febr . 7 . 21 
maart 8 . 19 
april 9 . 16 
mei 

96 



oogstperiode van juli en augustus ziet men in de tweede figuur er nu drie, waar
van de eerste betrekking heeft op het planten en de derde op het delven van de 
meekrap . Voor al deze meekrapwerkzaamheden werden , uitgezonderd voor het 
wied- en onderhoudswerk, meest losse arbeiders in dienst genomen. 
Figuur 4 laat zien dat de stijging van de loonkosten correspondeert met de stij
ging van de loonkosten voor de losse arbeiders . 
In hoeverre de relatieve verschuiving van accoord- naar dagloon de loonkosten 
ook heeft doen stijgen , is niet helemaal duidelijk . De 'arbeidsfilms' geven in 
ieder geval aan dat het voornamelijk wied- en pootwerkzaamheden zijn ge
weest , welke Adriaan Vaar meer in dagloon heeft laten uitvoeren. Mogelijk 
hoopte hij hiermee te bereiken dat er zorgvuldiger gewerkt zou worden. 

De gedetailleerdheid van het Arbeidsverdiensteboek maakt het ons mogelijk 
voor elke arbeider afzonderlijk de jaarverdiensten vast te stellen. Voor de losse 
arbeiders is dat weinig zinvol , omdat hun jaartotalen niet de zuivere jaarlonen 
weergeven , aangezien ze in hetzelfde jaar ook elders werkzaam waren en loon 
verdienden. 
Voor de vijf vaste arbeiders die het langst in dienst zijn geweest , geven we hier 
wel de jaarcijfers. De zekerheid dat het hierbij om zuivere jaarinkomens gaat , is 

f 250 

20 

100 

50 

W. v . Gilst 
C 5/11/ 1805 -

19 / 4/1851 

J . Everse 
C 1/ 1/ 1804 -

22 / 12 / 1851) 

H. Wagenaar 
C24/2/1814 -

14 / 4 / 1855) 

o -t-",.,.."..,......,rri 
1847 8 9501 18478 9501184789501 234 

P . RemijnseC15 / 12 / 1823- ?) I . MeertensC4 / 11 / 1820-15 / 5 / 1888) 

f 250 

200 

150 

100 

50 

O +-.-,,-.-.-,~~.-~~ 
18'556 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 18534 5 6 7 8 9 60 1 234 5 6 7 8 9 70 1 

Figuur 6 . De jaarinkomens van vijf vaste arbeiders , 
verdiend op het bedrijf 

11 = gedeelte , verdiend door de vrouw 

97 



evenmin te geven , maar er blijkt tenminste uit hoeveel een vaste arbeider in een 
heel jaar bij één boer kon verdienen . 
Daarbij moet opgemerkt worden dat de arbeiders hun loon niet altijd in geld uit
betaald kregen. Na 1860 hebben de vaste en losse arbeiders een groot deel van 
hun loon in natura ontvangen. Aan het eind van het boekjaar zijn er vanaf dat 
jaar tenminste per arbeider berekeningen gemaakt met betrekking tot de geld
waarde van wat aan hen aan tarwe, boter enz. was uitbetaald in de loop van het 
jaar. Voor de berekening van de individuele jaartotalen heeft een en ander ech-
ter geen gevolgen . ' 
Men ziet dat het inkomen van iedere arbeider jaarlijks sterk varieerde . Onge
twijfeld bestaat er verband met de lichamelijke conditie van de arbeiders ; bij 
ziekte hadden ze immers geen verdiensten . Verder zullen de weersomstandighe
den , die soms de arbeid op het land verhinderden , van invloed geweest zijn . 
Men ziet ook dat de man alleen zelden meer dan f 250,- beurde en vaker zelfs de 
f 200,- niet haalde. De in het diagram gepresenteerde loon bedragen komen 
overeen met de opgaven die in de landarbeidersenquête van 1906 voor Oude
lande gegeven zijn met betrekking tot de situatie aldaar twintigjaar tevoren: het 
jaarloon van een 'volslagen ' arbeider zou in de tijd van de landbouwcrisis om
streeks 1886, toen de lonen het peil van voor 1870 weer benaderden , tussen de 
f 190,- en de f 250,- gelegen hebbensI. Bij een dergelijke beloning was het 
meewerken van vrouwen kinderen een absolute noodzaak , wilde het gezin in de 
eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Een sterke vrouwen een flink aantal 
tot werken in staat zijnde kinderen boden een vaste arbeider de mogelijkheid de 
f 300,- te overschrijden. Van de 36 vaste arbeiders die in het Arbeidsverdienste
boek genoemd zijn, waren er in de kohieren van de Hoofdelijke Omslag in de 
laagste klassen 8 terug te vinden als zijnde belastingplichtig; ~ua jaarinkomen 
werden zij geschat op f 300,- , f 350,- en in één geval f 400,_5 . Het merendeel 
van de Oudelandse arbeidersbevolking , die voor tenminste tweederde uit losse 
arbeiders was samengesteld , haalde die belastingplichtigheidsgrens niet. Over 
de economische toestand van de arbeiders van Oudelande ten tijde van de land
bouwcrisis wordt in hetzelfde enquêteverslag gezegd , dat deze: ' .. . diep treurig 
was, zoo zelfs , dat er onder den arbeidersstand nijpend gebrek geleden werd'. Of 
Adriaan Vaar zijn arbeiders slechter beloonde dan andere boeren in de omge
ving , is bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal voorlopig niet na te gaan . We be
perken ons hier tot het presenteren van de gegevens over het verloop onder zijn 
arbeiders. In figuur 7 is het dienstverband van de vaste arbeidskrachten systema
tisch in beeld gebracht. Van eenzelfde schematisering van de gegevens over de 
losse arbeiders is afgezien , omdat dit weinig extra informatie zou opleveren . 
Het verloop was niet gering53 . De eerste drie vaste arbeiders , die waarschijnlijk 
al lange tijd in dienst waren van de weduwe Vaar , kwamen vrij snel na elkaar te 
overlijden , iedere op middelbare leeftijd . De weduwen bleven na de dood van 
hun man niet lang op het bedrijfwerken , vermoedelijk omdat de vrouwen van de 
nieuwe vaste arbeiders voor gingen . Gewoonlijk hertrouwden vele weduwen 
spoedig uit economische noodzaak en verhuisden dan vaak naar een ander dorp . 
Zoals gezegd werden vrouwen vooral ingezet om de seizoendrukte bij het wie
den en oogsten op te vangen , zo ook bij Adriaan Vaar. 's Winters hadden ze geen 
werk. Ze wisselden daarom ook makkelijker van werkgever dan hun mannen , 
die elders niet zo gauw weer een vaste baan konden vinden . 
De nieuwe arbeiders zijn zonder twijfel niet meer door de weduwe Vaar aange-
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steld maar door Adriaan Vaar. Het feit dat met uitzondering van I.Meertens 
geen van dezen onafgebroken tot 1872 in dienst is geweest , en dat na 1853 van 
een betrekkelijk snelle opeenvolging sprake is , wijst erop dat Vaar geen gemak
kelijk broodheer geweest is . Men kan dat ook afleiden uit enige korte notities , die 
hij juist in de jaren vijftig over enkele arbeiders neerschreef. Zo tekende hij bij 
een los arbeider in maart 1852 aan: weggejaagd, en bij een arbeidster omstreeks 
augustus 1853: slecht snijden. Op 8 augustus 1856 betrapte hij de vaste arbeider 
A. van der Peil op het laden van mest voor zichzelf, en ontsloeg hem op staande 
voet. Diens zoon Jan bleef toen wel bij Vaar in dienst, maar werd in 1859 wegens 
stijfhoofdigheid op zijn beurt de laan uitgestuurd. Een paar jaar later komen we 
hem toch nog een keer tegen op het land van Vaar , maar dan als lid van de mee
delfploeg! In hetzelfde jaar 1859 heeft Adriaan Vaar aan zijn drie andere arbei
ders in totaal f 6,25 als gift betaald . Het is de enige keer dat hij zijn personeel ex
tra beloonde. De enkele maal dat hij de koolzaaddorsers ieder voor 20 ct te drin
ken gaf, moet eerder als een teken van zuinigheid dan als een vrijgevig gebaar 
opgevat worden , omdat een ruime verschaffing van bier en jenever bij dit werk 
traditie was54 . . 

De redenen voor het vertrek van de arbeiders na 1860 zijn verder niet meer aan
gegeven. Men kan slechts vermoeden dat een te geringe beloning er in de meeste 
gevallen de aanleiding toe heeft gevormd. Zo is het opvallend dat C. Rozendaal 
vlak voor zijn ontslag in januari 1862 genoegen moest nemen met f 0,65 per dag 
in plaats van de gebruikelijke f 0,75 , en dat een andere arbeider even voor zijn 
vertrek in juni 1872 zijn zomerloon verlaagd zag van f 0,90 tot f 0,80 per dag. 
Dat in de periode van 1869 tot 1872 veel jongens in dienst werden genomen voor 
daglonen van 40 tot 70 ct , wijst al evenzeer op een zuinige betalingspolitiek. 

7. Nabeschouwing; Adriaan Vaar als boer en 'bankier' 

Vatten we nu eerst de resultaten van het onderzoek in het kort samen . Het be
schreven bedrijf was in 1847 eigendom van de weduwe W . Vaar en werd in land
bouwtechnisch en financieel opzicht beheerd door haar zoon Adriaan . Deze 
voegde er enkele percelen aan toe en werd door aankoop van alle tot het bedrijf 
behorende percelen in 1866 de enige eigenaar. 
De bedrijfsindeling was en bleef traditioneel van opzet. De grootte was middel
matig; in totaal omvatte dit gemengd bedrijf 35 ha. Ruim de helft daarvan werd 
als weide- en hooiland gebruikt. Mogelijk is de oppervlakte grasland in de loop 
van de afgebakende periode uitgebreid , maar zeker is dat niet. Het bouwland 
bleef in ieder geval dezelfde omvang houden; het besloeg circa 17 ha. Het gehele 
grondbezit was verdeeld in een groot aantal percelen, die sterk verspreid lagen, 
hetgeen verklaard wordt door de ligging in oud cultuurland. De acht percelen 
bouwland waren elk door afwateringsgreppels in kleine langgerekte bebou
wingseenheden gescheiden, de 'stikken' . Landbouwtechnische problemen le
verde deze splitsing niet op , omdat met uitzondering van het ploegen , eggen, 
etc. al het werk dat op de 'stikken' verricht moest worden , handwerk was. Van 
enige mechanisatie was in de beschreven jaren nog geen sprake. 
Het grondgebruik was eveneens traditioneel. De nadruk lag sterk op de graan
verbouw, met name op de tarweteelt. Een belangrijke plaats was ook ingeruimd 
voor koolzaad , peulvruchten en voedergewassen . In 1859 begon Adriaan Vaar 
met de verbouw van meekrap , aangemoedigd door de hausse in de meekrapprij-
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zen na 1850. Hij nam zelf het initiatief tot de oprichting van een meestoof te Nis
se. Na 1875 zou de teelt van dit gewas hier evenals elders opgegeven worden. 
De vruchtwisseling was vrij onregelmatig. De duur van de rotaties wisselde van 
vijf tot negen jaar. Aan de zomerbraak werd steeds vastgehouden. Het braak
land werd altijd bemest met stalmest , die uit de eigen mestput van Adriaan Vaar 
werd aangevoerd . Soms werd extra stalmest van anderen gekocht. Guano of 
kunstmest werd niet gebruikt. 
Aan het zaaien besteedde Vaar bijzondere aandacht. Zaai- en pootgoed werd 
voor alle gewassen van elders betrokken . Voor de tarweteelt gebruikte Adriaan 
Vaar na 1859 in navolging van andere Zeeuwse boeren zaad van andere dan in
heemse rassen . Het graanzaad werd vreemd genoeg niet breedwerpig gezaaid 
maar met de hand op rijen gepoot. Bonen werden ook gepoot of achter de ploeg 
gezet. De meekrapkiemen werden op traditionele wijze in de grond gebracht. 
Adriaan Vaar liet tenslotte alle gewassen met uitzondering van de voedergewas
sen tenminste driemaal wieden. 
Wat de tarwe betreft kwam de zaai- en wiedzorg tot uiting in een beschot dat bo
ven het Zeeuwse gemiddelde lag. De opbrengsten van de andere gewassen wij
ken niet veel af van de door Bouman opgegeven gemiddelden . Van de meekrap 
is in dit opzicht niets bekend55 . 

De loonkosten zijn in de loop der jaren geleidelijk gestegen , eerst als gevolg van 
de introductie van de arbeidsintensieve meekrapteelt , later - tegen het eind van 
de jaren zestig - als gevolg van loonsverhogingen. Het dienstpersoneel bestond 
behalve de paarde knecht en de dienstbode uit drie tot vier vaste landarbeiders. 
In het drukke seizoen werden hun vrouwen daarbij ingezet en een aantal losse 
arbeiders . Vaste en losse arbeiders werkten meest in accoord. Voor elk werk 
gold een min of meer vast tarief. Gaandeweg werden de wied- en bemestings
werkzaamheden in dagloon verrekend . De beloning lijkt verhoudingsgewijs 
laag geweest te zijn , gezien het betrekkelijk grote verloop onder de vaste arbei
ders. 

AI met al bieden deze gegevens geen compleet beeld van het bedrijf. Een uitga
ven- en ontvangstenregister is niet voorhanden , dus over lasten andere dan loon
kosten kunnen we niets te weten komen. Bedrijfresultaten en rendement zijn 
niet na te gaan. 
Het enige houvast vormt hier de ontwikkeling van de vermogenspositie van 
Adriaan Vaar. De gemeentelijke belastingkohieren wijzen voor de periode 
1860-1879 op een gestage , en voor de periode 1879-1885 zelfs op een forse groei 
van zijn jaarlijkse verdiensten. Vanaf 1863 behoorden moeder en zoon Vaar tot 
de categorie van de hoogst aangeslagenen in de gemeente Oudelande met hun 
aanslag van elk f 40,-. In 1876 was Adriaan Vaar met de burgemeester de enige 
in de eerste klasse ; beiden werden voor f 50,- aangeslagen. Na 1879 was hij , ge
meten naar zijn belastingafdracht, de rijkste man van het dorp. Zijn jaarinko
men steeg in de zes jaar tot 1885 van f 3000,- tot meer dan f 5000,- , dat is tot 
twintigmaal het jaarloon van een los landarbeider. 
Nu kan men zich afvragen of Adriaan Vaar deze inkomensgroei alleen aan zijn 
landbouwersactiviteiten te danken had. Zijn bedrijf was toch traditioneel inge
richt en niet bijzonder groot van opzet. Weliswaar boekten ook de doorsnee-be
drijven goede resultaten in de periode waarop het Arbeidsverdiensteboek be
trekking heeft. De jaren 1850-1878 golden vanwege de hoge graanprijzen als een 
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gouden tijd voor de boeren , en ongetwijfeld hebben ze ook Adriaan Vaar gelde
lijke voorspoed gebracht, gezien diens bevredigende tarwe-opbrengsten . 
Zijn inkomen trok hij echter niet alleen uit het eigen landbouwbedrijf. Was dat 
het geval geweest en had hij er in de loop van de tijd al zijn geld in geïnvesteerd, 
dan zou hij na 1880 juist grote verliezen hebben geleden. Het feit dat hij na het 
begin van de landbouwcrisis bij het kelderen van de graanprijzen en na het weg
kwijnen van de meekrapcultuur zijn sterkste inkomensgroei kon registreren, 
wijst erop dat hij zijn belangen had gespreid. Weliswaar belegde hij vanaf 1846 
steeds aanzienlijke sommen in grond, maar hij breidde met die grond niet zijn 
akkerbouwbedri j f uit. Mogelijk genoot hi j er voor een deel pachtinkomsten van. 
In de latere jaren haalde hij een groot, zo niet het grootste deel van zijn inkom
sten uit geldrenten en hypotheken . We vermeldden al dat Adriaan Vaar en zijn 
moeder belangrijke geldschietersactiviteiten in Oudelande en omgeving ont
plooid hebben. Het eerste bewijs daarvoor levert de boedelscheiding van Johan
na Walhout uit het jaar 1869, waarin een lange lijst met schuldvorderingen te vin
den is56

. Ten tijde van haar dood stonden er 43 personen bij haar in het krijt voor 
een totaalbedrag van ruim f 20.000,-. Men treft er verschillende boeren ondet 
aan, enkele ambachtslieden en ook twee veldwachters. Maar de meesten waren 
toch arbeiders. Onder hen vindt men ook vier van de vaste arbeiders die in het 
Arbeidsverdiensteboek genoemd worden , genoteerd, met daarbij nog de paar
deknecht , ieder voor f 400,-tot f 500,- (tegen 5% interest). Het is aannemelijk 
dat Adriaan Vaar deze geldverstrekking voor zijn moeder heeft geregeld. Zelf 
zette hij dat deel van zijn kapitaal , dat hij niet in grond belegde , eveneens op de
ze wijze uit. Volgens de memorie van successie had hij bij zijn dood in 1885 aan 
81 personen hypothecaire leningen en aan 18 mensen onderhandse leningen uit
staan voor en totaalbedrag van meer dan f 52.000 ,- tegen een interest van meest 
5%. Het leverde hem jaarlijks ruim f 2500,- op. Hij had overigens zelf voor bij
na f 9000,- weer bij anderen geleend; over tweederde van dat bedrag betaalde 
hij 4% interest! 
Ook zijn schuldenaren waren voornamelijk arbeiders, al vindt men in de lijst een 
paar namen van grote boeren die blijkbaar door de crisis in moeilijkheden waren 
gekomen . Vermoedelijk gebruikten de arbeiders de hun geleende gelden voor
namelijk voor de aankoop van een huis of een stuk aardappelland. Voor con
sumptieve doeleinden stelde Vaar volgens de overlevering zijn geld niet beschik
baar. 
Om deze kredietverschaffing kon een bevriende dominee hem in de Goessche 
Courant van 25 juli 1885 portretteren als een dorpsaristocraat van de beste soort, 
die zich in de gemeenschap onmisbaar had gemaakt; die wel eens hard en scherp 
kon zijn maar in wezen toch goed van aard was: Hij was rijk maar leefde doodeen
voudig; zijne weelde bestond in het weldoen, vooral van den arbeidersstand, niet 
zozeer door weggeven, als wel door de hulp zo aan te brengen dat weldoener en be
weldadigde er beiden door waren gebaat. 
De baten die hij van deze geldbelegging had , waren in deze tijd zeker groot , gro
ter vermoedelijk dan die van zijn landbouwonderneming. Van de ' landbouwer' 
Adriaan Vaar kan daarom gezegd worden dat niet zijn telerscapaciteiten maar 
zijn koopmans- en beleggerskwaliteiten van doorslaggevende invloed zijn ge
weest op zijn financiële resultaten . Zijn naam gaf, zoals een andere tijdgenoot 
wist te bedenken , die kwaliteiten treffend in één woord weer: A vaa,s7! 
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BIJLAGE I 
De bedrijfindeling van het bouwland in hectares 

granen peulvruchten 

jaar tarwe winter zomer rogge haver granen % paarde br.+w. erwte n peulv. % 
gerst gerst totaal bonen bonen totaal 

1846/47 5,63 1,12 - 1,18 0,26 8,19 52 1,1 - 0 ,54 1,64 10,4 
1847/48 4,26 0,54 - 1,36 - 6,16 37 2 ,17 - 0,49 2,66 16,2 
1848/49 5,34 0 ,52 1,00 1,34 0,60 8,80 50,7 1,74 - 1,05 2,79 16,1 
1849/50 5,91 0,78 - 0 ,82 0,94 8,45 49,2 2,53 - 1,00 3,53 . 20,5 
1850/51 5,19 0,42 - 1,15 0,31 7,07 41,1 2,42 0,39 0,97 3,78 22 
1851/52 5,15 0,55 - 0,97 1,23 7,90 45,9 1,92 0,14 0,89 2,95 17,2 
1852/53 4,76 - - 0,20 - 4,96 33,1 1,65 0,82 1,04 3,51 23,4 
1853/54 5,87 0 ,32 - 0,86 - 7,05 42 1,22 0,55 1,20 2,97 17,7 
1854/55 5,25 0 ,47 0 ,99 1,04 - 7,75 42,3 1,54 0,52 1,42 3,48 19 
1855/56 5,92 1,43 - 0,27 0,25 7,87 46,7 2,02 0,49 0,96 3,47 20,5 
1856/57 4 ,82 1,04 - 1,43 - 7,29 48,8 1,40 0,42 0,97 2,79 18,7 
1857/58 5,09 1,47 - - 0,14 6,70 44,8 2,9 - 1,23 4,13 27,6 
1858/59 4,95 2,42 - 1,92 0,83 10,12 62,5 1,47 - 1,13 2,60 16,1 
1859/60 4,44 1,38 - 0 ,79 0,37 6,98 40,9 2 ,49 - 0,86 3,35 19,6 
1860/61 3,93 - 1,26 0,53 0 ,32 6,04 35 ,7 2,57 - 0,93 3,50 20,7 
1861/62 5,12 0,76 0,73 0,37 0 ,71 7",69 45 ,5 2,0 0,59 1,04 3,63 21 ,5 
1862/63 4 ,37 0 ,39 0,54 0 ,63 0,79 6,72 39,6 1,96 0,29 0 ,85 3,10 18,3 
1863/64 5,35 0,31 1,88 0 ,37 0,81 8,72 51 ,4 2,70 0,20 0 ,79 3,69 21 ,7 
1864/65 5,60 0 ,35 - 0,73 0,53 7,21 42,5 2,41 0,41 0 ,91 3,73 22 
1865/66 3,93 0,59 - 1,29 0,54 6,35 37 ,4 1,79 0,63 1,04 3,46 20,4 
1866/67 5,23 0,53 0,95 1,11 0,44 8,26 47,7 1,70 1,08 1,40 4, 18 21,1 
1867/68 3,80 0,51 0,72 0 ,63 0,54 6,20 36 ,4 1,16 . 0 ,75 0,92 2,83 16,6 
1868/69 5,69 0 ,73 0,97 0 ,75 0,37 8,51 49,9 1,02 0,81 1,58 3,41 20 
1869n O 4,94 1,43 0,73 0,85 0,37 8,32 48,8 1,66 0,71 2,47 5,55 32,6 
1870m 4,97 1,46 0,50 - - 6,93 40,7 1,56 - 0,76 2,32 13 ,6 
1871n2 3,81 1,96 - 0 ,52 - 6,29 36 ,9 2,27 - 2,82 5,09 29,9 

voedergewassen 

jaar kool- mee- <tard- klaver wikke man- paarde- rapen braak onbe- totaal 
zaad krap appelen gels peen kend akker!. 

1846/47 2.02 - - - 0 ,26 - - - 2,00 1,58 15 ,77 
1847/48 4,47 - - 0,58 - - - - 2,12 0,46 16,46 
1848/49 2,12 - - 1,13 - - 0 ,31 - 1,43 0,78 17,35 
1849/50 1,43 - - 0,88 - - 0,32 - 2,17 0,42 17,19 
1850/51 2,17 - - 0,86 - 0 ,39 - 2,31 0,61 17,19 
1851/52 2,13 - - 0,80 - 0,12 0,42 - 2,42 0,29 17,20 
1852/53 2,42 - 0,25 1,00 - 0,08 0 ,37 - 2,4'2 - 15,00 
1853/54 2,42 - - 1,43 - 0,18 0,34 - 0,66 1,72 16,77 
1854/55 1,91 - 0,86 1,74 0,71 0 ,59 - 1,29 - 18,32 
1855/56 1,29 - 0 ,43 1,59 - 0,39 - 1,13 0,68 16,85 
1856/57 1,13 - 0,39 1,59 - 0,29 - 1,47 - 14,94 
1857/58 - - 0,06 1,34 - 0,27 0,28 1,47' 1,10 1,05 14,94 
1858/59 - 0,52 - 1,60 - 0,69 - - 0,67 16,19 
1859/60 1,04 1,55 0,10 1,30 - 0,71 0 ,32 - - 1,72 17,07 
1860/61 1,30 1,88 - 1,92 - 0,40 0 ,45 - 0,73 0,67 16,90 
1861/62 1,86 1,65 - 0,82 - 0 ,54 0 ,36 - 1,29 0 ,89 16,89 
1862/63 2,26 1,57 - 0,52 - 0 ,37 0,35 - 1,43 0,64 16,96 
1863/64 - 1,67 0,19 - - 0 ,51 - 2,00 0,16 16,96 
1864/65 1,08 1,37 0,11 - - 0,27 0,25 - 2,07 0 ,88 16,96 
1865/66 2,42 1,47 - 0,56 - 0,24 0,20 - 1,35 0 ,93 16,96 
1866/67 0,30 1,58 0,13 0,49 - 0,28 - - 1,97 0,14 17,33 
1867/68 1,97 2,03 0,10 0,52 - 0,79 - 2,15 0,43 17,04 
1868/69 1,04 1,30 - - - 0,63 - 1,43 0,73 17,04 
1 869n O - 1,68 - 0,53 - - - - 1,37 0 ,29 17,04 
1870m - 2,08 0 ,34 - - 0,40 - 0,40 1,29 3,38 17,04 
1871n2 - 2,75 - 0,93 - - - - 0 ,73 1,24 17,04 
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BIJLAGE 11 
De gewasopbrengsten in hectoliters per hectare 

granen 

jaar larwe winlergersl zomergersl rogge haver' koolzaad 
lOl. plha . 101. p/ha . lOl. p/ha. lOl. plha. 101. plha. lOl. plha . 

1846/47 132,4 23 ,5 34,8 31 - - 30 25 ,3 - - 35 17,3 
1847/48 118 27,7 15 ,4 28,6 - - 25 ,4 18,7 - - 77,4 17,3 
1848149 147 27 ,6 19 36,9 35 ,4 35 ,5 37 ,2 21 ,4 - - 43,2 16,2 
1849/50 163 27 ,6 38,6 49,5 - - 18,4 22 ,3 - - 14 ,4 10,1 
1850/51 98,8 19 12 28,4 - - 36,4 31 ,8 - - 15,2 7 
1851/52 121 ,5 23 ,5 9 16,4 - - 25,2 26 51 ,2 42,3 28,4 12,3 
1852/53 79 16,6 - - - - 28,4 17,3 - - 33,2 13,7 
1853/54 150 25 ,5 13,4 42,3 - - 14,2 16,5 - - 39,2 16,2 
1854/55 116,8 22,2 12,2 25 ,8 55 ,2 59,8 20,8 20 - - 39,2 20,5 
1855/56 153 ,2 25 ,9 70,5 49 ,4 - - 4,8 17 ,9 11 44 ,2 27 20,9 
1856/57 136,6 28,4 54,2 52 ,3 - - 37,6 26,3 - - 12 ,2 10,8 
1857/58 154,4 30,3 86,8 - - - - - - - - -
1858/59 111 ,4 22 ,5 43 17 ,8 - - 31 ,4 24,3 - - - -
1859/60 91 20,5 30 21 ,8 - - 22,2 28 4 ,4 ? 27 26,1 
1860/61 86 21,9 - - 46 ,6 37 8,2 15 ,4 22 ,6 ? 41 ,6 32 
1861/62 132,6 25 ,9 31 40,5 11 ,6 15 ,8 9,2 24,5 4 ,8 ? - -
1862/63 129,2 29,6 13,6 34,7 15 ,6 28 ,9 10,6 13 ,4 - - 71 ,4 32,9 
1863/64 164 30,7 13 ,6 42,9 76,8 40,8 11 ,2 30 ,3 - - - -
1864/65 135 ,4 24,2 10 ,4 26,6 - - 31 ,8 43 ,9 - - 18,8 17,3 
1865/66 108,4 27,5 20 33 ,8 - - 47 36,2 - - 60,4 25 
1866/67 102,6 19,6 23,6 45,1 34,8 36,7 41,8 37,6 13,6 30,8 5,6 18,9 
1867/68 129,2 34 21 ,2 41,6 20,8 28,8 16,6 26,2 - - 44 ,8 22 ,6 
1868/69 183 ,4 32 ,3 20 27,2 32,6 33,7 23,2 30,9 14,2 37 ,9 29 ,6 28,5 
1869170 107,6 21 ,8 70,6 49,4 35 ,2 48 30,8 36,3 - - - -
1870/71 124,8 25,1 19,6 13 ,4 - - - - - - - -

voedergewassen 

jaar paardebonen br. + w. bonen erwlen klaver2 aardappelen 
lOl. p/ha . 101. p/ha . 101. plha. lOl. p/ha . lOl. p/ha. 

1846/47 17,9 16,2 - - 6,4 11 ,9 - - - -
1847/48 40,6 18,7 - - 8,2 16,5 14 24 - -
1848149 21,2 12 ,2 - - 35 ,8 34 38 33 - -
1849/50 35 ,8 14 ,2 - - 5,8 5,8 20 22,6 - -
1850/51 64 26 ,5 10,4 26,5 25 ,1 26,1 - - - -
1851/52 24,8 12,9 4 29 20 22 ,5 21 26,3 - -
1852/53 28,4 17,3 25 30,4 31 ,6 30,5 49 49 - -
1853/54 27 ,2 22,3 8 14,5 25 36,2 17 ? - -
1854/55 26 16,9 14,4 28 31,8 19,8 115 66 - -
1855/56 52,8 26,1 15 ,4 31 ,4 22,4 23,3 - - 53 123 
1856/57 36,8 27 6,4 15 ,2 30,4 31 ,5 42 ? 55 142,6 
1857/58 ? ? - - ? ? - - 5 50,8 
1858/59 32 21,7 - - 35 ,8 31 ,7 - - - -
1859/60 53 21 ,7 - - 35,8 31,7 - - - -
1860/61 37,6 14,6 - - 19 20,5 - - - -
1861/62 44,8 22 ,5 13 22 20 19,3 - - - -
1862/63 81",4 41 ,6 8 27 ,7 28,4 33 ,6 - - - -
1863/64 69,8 25 ,8 5,8 29,6 28 35,4 - - - -
1864/65 50,8 21 11 ,4 27,2 36 39 ,7 - - - -
1865/66 44 24,6 21 ,2 33,5 21 ,8 21 - - - -
1866/67 20,4 12 22,2 20,5 50 35 ,7 - - - -
1867/68 19 ,6 16,8 14,2 18,9 21 ,8 23,7 - - - -
1868/69 21 20,6 14,4 17,9 47,6 30 - - - -
1869170 51 ,4 30,9 14,6 20,7 46 18,6 - - - -
1870/71 11 7 - - 10,2 13 ,4 - - - -

, De haver werd voor een deel groen versneden en vervoederd. 
2 Gerekend in Ned. ponden (= kilo's). Niel alle klaver werd gemaaid en gedorsl. 
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NOTEN 

1. Zie de literatuuropgaven bij J .A. Kuperus , 'Boekhoudingen op Nederlandse land
bouwbedrijven vóór 1900', Ceres en Clio (Wageningen, 1964) , 79 , 97-111 ; en bij C. 
Baars , 'Boekhoudingen van landbouwbedrijven in de Hoeksewaard uit de zeventien
de en achtiende eeuw', A .A. G. Bijdragen 19(1975) , 7,8. 

2. Uitkomsten van hel onderzoek naar den toestand van den landbouw in Nederland, inge
steld door de landbouwcommissie, benoemd bij K. B. van /8 september /886, 4 din , 's
Gravenhage 1890; zie bij elke gemeente steeds de beantwoording van vraag VII: 'Hoe 
is de toestand van het bedrijf?' 

3. B.H . Slicher van Bath , 'Accounts and diaries of farmers before 1800 as sources for 
agricultural history', A .A. G. Bijdragen 8 (1962) , 10. 

4. Kuperus , 'Boekhoudingen ', 80 , 97 e.v . 

5. J.A. Kuperus , 'Honderd jaar bedrijfsresultaten van de Wilhelminapolder (1814-
1913)' , Historia Agriculturae 6(1962) , 117-274. 

6. Bouman heeft bij het schrij ven van zijn studie over de Zeeuwse landbouwgeschiede
nis veel gebruik gemaakt van het archiefmateriaal van de Wilhelminapolder: P .J. 
Bouman , Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw, Wageningen , 1946. Zie ver
der ook: J.M.G. van der Poel , De Wilhelminapolder 1809-/959, Wageningen , 1959. 

7. Bouman geeft voor Zuid-Beveland in de periode 1850-1870 een gemiddelde bedrijfs
grootte op van 30 tot 40 ha . Bouman , Zeeuwschen landbouw, 191. 

8. Het handschrift is na de dood van de auteur in handen gekomen van diens nicht en eni
ge erfgenaam, J.E.W. Mol-Vaar. Het is nu in het bezit van de heer J.J. Mol te Kapelle . 

9. Zo is bijvoorbeeld voor 9 juli 1853 genoteerd: ' ... ontzettend groote hagel geval/en '. 
10. Dat neemt niet weg dat er toch een aantal rekenfouten in voorkomen . Zo kloppen bij

voorbeeld de eindberekeningen van de jaren 1857, 1862 en 1863 niet. In plaats van 
f 776,571/2 , f 965 ,85 en f 896,75 moet gelezen worden : f 815 ,40 , f 945 ,85 112 en 
f967 ,48. 

11 . Voor het naspeuren van de genealogische gegevens en het notarieel arch iefmateriaal 
ben ik veel dank verschuldigd aan Drs. N. Groot te Bennekom. 

12. Over deze boekhouding , zie J.A. Mol , 'De meestoof ' In De Vlug!' te isse , 1860-
1893', Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 8(1982) , 58-82. 

13. Gebruikt zijn bijvoorbeeld woorden als kelven (schoonmaken),fazzen (zoden) , broei
jers (brandnetels) enfagoon (takkenbossen). 

14. Na te zien in de Naam wijzer der gemeente Goes en eilanden Noord- en Zuid-Beveland 
(voor het eerst verschenen in 1777). De Provinciale Bibliotheek te Middelburg bezit 
een vrij complete serie . 

15 . Het notulenboek van de meestoofvereniging is in het bezit van de heer c.c. Zandee te 
Goes. Het kerkhistorisch handschrift bevindt zich in het Gemeente-archief Borsele te 
Heinkenszand , archief van de Nederlands-Hervormde kerk van Oudelande. 

16. Zie: P. van der Sluijs , c.G.L. Steur en I. Ovaa , De bodem van Zeeland, Wageningen , 
1965. 

17. Zo deelde Ir. M.A. Geuze te Wouw mij mee. 
18. In de 19de eeuwse agrarische handboeken treft men de volgende berekeningen aan be

treffende de jaarlijkse mestproductie van koeien en paarden: W.C.H. Staring, Huis
boek van den landman, 1868, paard 5700 kg en koe 13.400 kg ; F.J. van Pesch , Beknop
te handleiding tOl de kennis van den Nederlandschen landbouw, 1890(2) , 90 , 91 paard 
8700 kg, rund 10.500 kg ; G. Reinders, Handboek van den Nederlandschen landbouw 
en de veeleelt dl.I , 1899(4) , 383 , paard 10.200 kg, koe 11.400 kg. Er trad in de zomerpe
riode mestverlies op , omdat Adriaan Vaar zijn koeien dan buiten liet lopen. Het aan-
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genomen gemiddelde van 10.000 kg moet daarom als een maximum hoeveelheid be
schouwd worden. Bijgevolg is het veronderstelde aantal dieren van 20 een minimum. 

19. J . van Hertum , 'Landbouwkundige beschrijving van een gedeelte der provincie Zee
land , betreffende hoofdzakelijk de eilanden Walcheren , Schouwen , en Zuid- en 
Noord-Beveland' (1836) , Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw, 
Wageningen , 1981. 

20. Zie de gestegen cijfers voor jong- en mestvee: Bouman , Zeeuwschen landbouw, 176. 
21. Rijksarchief Middelburg , Archief van de Ontvangers der successierechten , kantoor 

Goes , Memorie van successie van Adriaan Vaar , 31 december 1885. 
22. Van oudsher was tarwe het belangrijkste gewas dat in Zeeland werd verbouwd: Bou-

man , Zeeuwschen landbouw, 23 e.v. 

23 . Het betreft de jaren 1855 en 1862 (perceel Bloemendaal). 
24. Bouman , Zeeuwschen landbouw, 173. 

25. In Zuid-Beveland werden klimbonen klumbonen genoemd: Woordenboek der 
Zeeuwse dialecten ('s-Gravenhage , 1964) , 453. 

26. Bouman , Zeeuwschen Landbouw, 174. 

27. J .A . de Jonge , 'Het economische leven in Nederland 1850-1914; het agrarisch bedrijf, 
Algemene geschiedenis der Nederlanden, dl. 12 (Haarlem , 1977) , 59. Zie voor de ge
schiedenis van de meekrap in het algemeen : C. Wiskerke , 'De geschiedenis van het 
meekrapbedrijf in Nederland', Economisch-Historisch Jaarboek 25(1952). 

28. Mol , 'Meestoof Nisse' ,60 , 61. 

29. Zie voor de vruchtwisseling algemeen: M.J . Boerendonk , Historische studie over den 
Zeeuwschen landbouw ('s-Gravenhage , 1935) , 184 e. v.; zie ook Bouman , Zeeuwschen 
landbouw, 59, 13ge.v. , 192e.v. 

30. Ibidem, 193. 

31. Het vruchtwisselingsschema dat voor deze paragraaf werd gebruikt, leent zich niet 
voor weergave in een grafiek of een diagram. De belangstellende kan het bi j de auteur 
inzien . 

32. Achtereenvolgens vermeld op de data: 1/10/1860,5/10/1861 , 7/1/1862, 1/9/1863, 30/9/ 
1864 en 8/9/1866. Verscheidene keren is er ook sprake van Krijnsen tarwe, waarmee 
echter uitvaltarwe is bedoeld: Woordenboek der Zeeuwse dialecten, 497. 

33 . Boerendonk , Historische studie, 67 e. v. 
34. Van I{ertum, 'Beschrijving' , 195. 

35 . Bouman, Zeeuwschen landbouw, 194. 
36. Van Hertum, 'Beschrijving', 200. 

37. Overzicht van de bemesting in de jaren 1849-1855 (in voeren) 

jaar totaal totaal eigen gekochte 
aarde mest mest mest 

1849 75 210 181 29 
1850 199 203 187 16 
1851 335 276 252 24 
1852 202 215 207 54 
1853 70' 261 207 54 
1854 140 248 171 77 
1855 48 285 112 

+ nog 164 'karren ' extra 

38. In de pachtcontracten was vaak een bemesting van de braak met 50 tot 60 voeren als 
per ha voorgeschreven: Uitkomsten onderzoek landbouw 1886, dl.3 , LXXI (Kloetin-
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ge) , 5. Een bemesting van 40 voeren gold als zwak , 64 voe ren middelmatig en 120 voe
ren als zwaar volgens E .e. Enklaar, Handboek voor den akkerbouw (Zwolle , 1850), 
96. 

39. Slechts één bericht , van 27 maart 1852, heeft betrekking op bemesting van ander land 
dan braakland . Het gaat hie r om een perceel aardappelen. 

40. Bouman , Zeeuwschen landbouw, 96 . 
41. De cij fers van de Wilhel minapolder zijn ontlee nd aa n: Kuperus 'Wilhe lmin apo lder' , 

bijlage 11 . 

42. De Zeeuwsche gemiddelden zijn ontleend aan Bouman , Zeeu wschen landbouw, 173 , 
174. 

43. Een goede sche ts van de werkzaamheden van een paardeknecht in deze tij d biedt : 
M.A . Geuze , Paardeknecht; De aantekeningen van een Thoolse boerenknechT van 
1864-1866, (s.a. , Landbouwmuseum St. Annaland) . 

44. Eén kee r, bi j de datum 6 mei 1854 , komt met betrekking tot twee vaste arbeiders de 
notitie voor ; week geen werk . Blijkbaar was dat uitzonderlijk . 

45. In 1848 , het revolutiejaar, werd in verband met de beroerde toestand van de landar
beiders - in 1847 en 1848 mislukte de aardappeloogst - een commissie van de Z. L.M. 
ingeste ld om deze toestand te onderzoeken en voorste llen voor verbete ring erva n te 
ontwerpen. De bevindingen werden in 1869 in Middelburg gepubliceerd onder de titel 
RapporT naar aanleiding van een ingesteld onderzoek omtrent den zedelijk en en mareri
eelen toestand der arbeidende en dienstbare bevolking. Men vi ndt het ook in he t Tijd
schrift voor staatshuishoudkundeen statistiek 7 (1852) . 209-228 . Tot enige maatregelen 
van de overheid heeft he t niet geleid . 
Pas in he t reeds ee rder aangehaalde rapport over de toestand van de landbouw (1886) 
is weer aandacht aan de positie van de landarbeiders besteed , zij het slechts zijdel ings . 
In de grote Arbeiders-enquê tes van 1886 en 1890 ontbreekt de sector landbouw helaas 
vo lledig. 

46 . Vaste arbeider Izak Meertens bij voorbeeld verdiende tot 1865 's winte rs f 0,75 per 
dag en nadien slechts f 0,65. Bij het dorsen en snijden kreeg hij we l het taakloon , dat 
voor de andere gold ; zijn arbeidsprestatie was , gemeten aan de hoeveelheid tij d die hij 
aan de verschillende karweien besteedde , even groot a ls d ie van de anderen. 

47 . Voor de verschille nde teeltwe rkzaamheden, zie: l.M .G. van der Poel, 'De teelt van 
meekrap', Ceresen Clio, (Wageningen , 1964), 129-1 65. 

48. Aldus een vriendelijke mededeling van Prof. 1 .M. G . van der Poel te Wageningen. 
49. Mol, 'Meestoof Nisse' , 74 . 

50. Ibidem, 67. 
51. Verslagen en rapporten van het onderzoek naar de oeconom ische lOestand der landar

beiders, dl 2 ('s-Gravenhage , 1908) , 275. 
52. De serie Kohie ren van de Hoofdelijke Omslag van de gemeente Oudelande is helaas 

niet compleet ; de stukken over de pe riode 1847-1 860 ontbreken in ieder geval. De 
hoogte van de bij dragen van de verschillende klassen werd overigens ieder jaar weer 
opnieuw vastgesteld . De bi jdrage van de laagst aangeslagenen , wie r inkomen op 
f 300,- to t f 350,- werd geschat , varieerde van f 0,30 tot f 1,-. In 1879 werd deze 
vastgesteld op lh% van f 325,- = f 1,62. 

53. Men bedenke dat de paardeknecht wel lang in dienst is geweest. Hij ve rtrok in 1879 
met de dienstbode, na de geboorte van ee n kind . 

54. Boum ar , Zeeuwschen landbou.w, 62. 
55. In de boekhouding van de meestoof te Nisse is de aanvoer niet in hoeveelheden maar 

in oppervlakten geregistreerd. He t gewicht van de door Adriaan Vaar aangevoerde 
meede is dus nie t na te gaan . 
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56. Rijksarchief Middelburg, Archief nota ris J.T. Prumers te Ellewoutsdijk , Boedel
scheiding Johanna Walhout , 20/10/1869. 
In hoeverre zulk een kredietverlening aan arbeiders normaal was , is niet bekend. 
Voorzover ik weet , bestaa t er geen lite ratuur over de verschulding ten plattelande 
vóór 1900 in Nederland. Het onderwe rp lij kt wel een studie waard. 

57. De kwali ficatie avaar (I'ava re = de vrek), komt uit het volgende gedichtj e, dat gedrukt 
is op een scheurkalenderblaadj e uit he t jaar 1886 (14 oktobe r), afk omstig uit de nala
tenschap van J. E. W. Mol-Vaar. 
Wat scheldt ge op oom A vaar als elk lOt smart geschapen, 
A ls wrev'lig, norsch van aard, en bijna als ontmenscht? 
Kent ge edelmoedigheid, die aan de zijne grenst: 
Hij mal zich daag'lijks af om goud bijeen te schrapen 
Voor u en nog een drietal knapen, 
Dat daag'lijks hem in d'afgrond wenschl. 
In die tijd werden op zulke scheurkalenders behalve de gewone gelegenheidspoëzie 
van bekende dichters als De Genestet en Tollens ook gedichtj es opgenomen van parti
culie re inzende rs, op voorwaarde dat de toegestuurde rijmpj es van voldoende kwali
te it waren e n ook een algemene strekking hadden. Dit gedichtje heeft door de aan
eenschri jving Avaar, die aan de hoofd figuur uit de gelijknamige komedie van Molière 
refereert , een algemene strekking. Maar het slaa t onmiskenbaar op Adri aan Vaar uit 
Oudelande , gericht als het is to t diens enige erfge naam en nicht J .E. W . Mol-Vaar en 
haar man H .A . Mol met hun drie zonen. De auteur is onbekend . Wellicht was het de 
naar de Zaa nstreek vert rokken onderwij ze r van Oude lande, G. Achterberg. Het ge
dichtje moet voor 1 januari 1886 geschreven zijn , maar of dat nog tijdens he t leven van 
Adriaan Vaar gebeurd is , weten we niet. 

VE RANTWO ORDI G VA DE ILLUSTRATI ES. 

Opnamen naar o rigine len in het bezit van de auteur , vervaardigd door N. G root. 

• 
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