Pachten machttussen de rivieren
B.lP. VAN BAVEI. Tfans/I/IJ IJn conl/nuI11J/! DIJ blJl/ISVlJfhoud/nglJn IJn dIJ
p/anlJ/andslJconom/1J /n hlJl WIJSIIJ/DtlJ glJdlJlJ/11J van hlJl GIJ/dlJfSIJ
f/v/lJflJnglJb/lJd, ca. 1300-ca. 1510. ook verschenen als Werken Gelre 52
(Hilversum 19991. 120 PP.ISBH 90-6550-045-6.
Wie op het eerste gezicht de omvang, titel en het omslag van dit boek
monstert, zal wellicht even de wenkbrauwen fronsen. Het gezicht op de
Grootslagpolder bij Enkhuizen voert de beschouwer nu niet direct in de
Betuwe, de hoofdtitel kan op zowat elk historisch themà slaan, en een
dikte van meer dan 700 pagina's vol detailinformatie is ook voor · de
doorzetter nog een hele kluif. Achteraf bezien denk ik dat de auteur zijn
ooft wat meer had kunnen uitdunnen, maar dan nog wàs het weelderig
gebleven. De traditie van de sociaal-economische geschiedschrijving in de
Nederlanden eist nu eenmaal dikke boeken. Wie in de voetsporen van de
Wageningse school, E. THOEN en P. HOPPENBROUWERS wil treden mag niet
op een bladzijde meer of minder kijken. De vakgenoot wil zoveel
mogelijk cijfers zien en de tekstverwerker is gewillig. Doorbijten loont
evenwel de moeite, want B. VAN BAVELS studie over de
bezitsverhoudingen in het westelijk gedeelte van het Gelderse
rivierengebied in de late Middeleeuwen is een rijk boek geworden dat
bijdraagt aan het debat en ook uitdaagt tot debat. Het verdient daarom
een uitvoerige bespreking. De kerkelijke instellingen, waarvoor de
Signum-lezers zich interesseren, staan weliswaar niet centraal in het werk
- de vraagstelling is gericht op het theoretisch ontrafelen van een
economisch proces ", maar ze komen als grondbezitters toch wel zo vaak
aan bod dat we daardoor heel wat meer over hun functioneren en
ontwikkeling te weten komen.
Ingewijden zullen weinig moeite met de titel hebben. Het gaat immers
niet om zomaar een transitie maar om de grote sociaal-economische
overgang van de feodale samenleving naar de vroeg-kapitalistische
maatschappij. Het contado-achtig landschap op het omslag, dat de
commerciële verstrengeling tussen stad en platteland in beeld brengt,
zal dus wel uitgekozen zijn om het eindpunt van die transitie markeren.
Hoofdvraag van de studie is die naar de aard van de overgang:
waardoor is deze teweeggebracht en hoe kan hij verklaard worden? Het
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is een vraag waar generaties sociaal-econonûsche historici zich reeds het
hoofd over gebroken hebben, al dan niet geïnspireerd door MARX. Voor
het onderzoek dat naar zijn antwoord moest leiden heeft Van Bavel de
veel bediscussieerde bijdrage van de Amerikaanse historicus BRENNER
tot uitgangspunt genomen. Anders dan de neomalthusianen en
'commercialiseerders', die het primaat bij de demografische
ontwikkelingen, respectievelijk bij de pull-factoren van de markt leggen,
zoekt deze neomarxist de verklaring in de bezitsverhoudingen en de
specifieke wijze waarop de heren grondbezitters zich de door hun
onderzaten geproduceerde agrarische overschotten lieten toekomen.
Socia/ propertlj-system is het trefwoord dat in dit verband steeds weer
valt. Brenner heeft zijn hypothese gestut met globale analyses op
nationaal niveau (het vroeg-kapitalistische Engeland met zijn moderne
grootgrondbezitters, tegenover het feodale, in een peasantstructuur
verstarde Frankrijk). Bij nadere beschouwing zijn die analyses per land
veel te grof en ook anderszins ondeugdelijk gebleken omdat ze
gebaseerd waren op ongelijksoortige gegevens uit de derde hand. Dat
neemt niet weg dat Brenners theorie haar aantrekkingskracht is blijven
behouden. Bij toetsing aan een kleine, goed afgebakende en van
voldoende bronnen voorziene regio zou zij mogelijk toch valide kunnen
blijken, zo was de gedachte van Van Bavel.
Daarmee is het kader van deze studie gegeven. Door zijn dissertatieonderzoek had Van Bavel ontdekt dat het reeds vroeg bewoonde gebied
tussen Lek en Waal ten westen van Tiel een mooie casus vormde om het
transitieproces te bestuderen. Het betreft hier een vruchtbare streek, van
pakweg 15 bij 20 km, waarin enkele kleine steden tot ontwikkeling
kwamen, met bovenregionale centra als Utrecht, Amsterdam en Den
Bosch op niet al te grote afstand. Landschappelijk noch politiek kan het
echter een geheel genoemd worden. Het valt uiteen in vier miniregio's,
te weten in ambten Beesd en Renoy in het centrum, het Land van
Culemborg in het noordwesten, het Land van Buren in het noordoosten,
en de grote Tielerwaard in het zuiden. Zelfs deze miniregio' s blijken op
zich lang geen samenhangende eenheden te zijn geweest. Er is dus
sprake van verbrokkeling, wat lastig . is, omdat het tot een
gecompartimenteerde aanpak en presentatie dwingt. Anderzijds heeft
die fragmentatie weer het voordeel dat ze het mogelijk maakt de
miniregio' s met elkaar te vergelijken, waardoor bepaalde verschijnselen
geïsoleerd en scherper waargenomen kunnen worden, hetgeen
uiteraard de nuancering van de conclusies ten goede komt.
Na de inleiding volgt een Braudelliaanse beschrijving van het
onderzoeksgebied, met daarin aandacht voor de bestuurlijke indeling,
het landschap, de ontginningshistorie en de bevolkingsgegevens. Van
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wat dan volgt, is ruwweg tweederde gewijd aan een beredeneerde
reconstructie van de bezit~verhoudingen (hoofdstukken- III-VII, pp. 81474). In het resterende part (hoofdstukken VII-XI, pp. 475-619) komt de
exploitatie aan de orde, met dien verstande dat daarin de ontwikkeling
van het pachtwezen centraal staat. Aan de evolutie van de grond-,
graan-, en pachtprijzen is geen aandacht besteed, vermoedelijk omdat
daarvoor te weinig gegevens beschikbaar waren. Of dat een groot
manco is, valt moeilijk te beoordelen. Ik heb echter het vermoeden dat
zonder dergelijke cijfers de concurrerende, niet Brenneriaanse
verklaringsmodellen niet werkelijk getoetst kunnen worden. Het valt in
dit verband wel op dat aan alternatieven, zoals de
commercialiseringstheorie, weinig woorden zijn gewijd.
De resultaten, waarover straks meer, sporen in zoverre met deze
tweedeling dat het begrip continuïteit van toepassing is op de
bezitsverhoudingen, terwijl het begrip transitie perfect op de
ontwikkeling van de exploitatiewijze blijkt te passen. De compositie zit
daarmee heel logisch in elkaar maar heeft voor de lezer wel het nadeel
dat het lang duurt eer het thematisch spannend wordt. Hoofdstuk III
beslaat niet minder dan 200 bladzijden waarin, miniregio voor
miniregio, per categorie grondbezitters de weinig veranderlijke
eigendomsverhoudingen in de 14de-16de eeuw beschreven worden. De
vakman zal overigens geregeld plezier beleven aan de soms ingenieuze
manier waarop de auteur zijn weerbarstige ,materiaal heeft laten
spreken. Wel vind ik het jammer dat Van Bavel zich er steeds toe
beperkt heeft - weliswaar naar volledigheid strevend - om gemiddelden
te berekenen. Dat levert wel een geografische rondgang op, maar weinig
echt lokaal houvast Zou het niet mogelijk zijn geweest voor een aantal
dorpen een paar typerende, concrete casussen van verschillende typen
grondbezit ook micro-geografisch uit te werken: waar in dorp X of Y
vinden we nu precies het goed van de pastoor, de vicarie, de kleine
eigenerfde, de grootgrondbezitter, enz?
Hoewel de evolutie dan per miniregio al wel ter sprake is gekomen,
krijgt zij in het 114 pagina's omvattende hoofdstuk IV de volle aandacht.
Dat leidt hier en daar tot herhalingen (bijvoorbeeld met betrekking tot
de teloorgang van de Malsen/Cuijk-dynastie). De minihoofstukjes VI (8
pp.) en VII (11 pp.) over respectievelijk de bezitsverhoudingen in
geografisch perspectief en de flexibiliteit van de grondmarkt, zijn een
soort korte excursen die naar mijn smaak beter in het daaropvolgende
conc1ude~ende
caput over het ontstaan van vroeg-moderne
bezitsverhoudingen verwerkt hadden kunnen worden.
Het tweede deel, als ik dat zo mag noemen, vangt aan met een
introducerend hoofdstuk (IX) over de ontwikkeling van het pachtwezen
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in de brede omtrek. Dan volgt · onder de titel 'Exploitiatie van
grondbezit: verpachting of rechtstreeks' (hoofdstuk IX) een
retrospectieve analyse van de overgang van het hofstelsel naar het
pachtstelsel in het onderzoeksgebied, waarna in hoofdstuk X nader
ingegaan wordt op de inrichting van de pacht. ' Daarbij wordt het
zoeklicht gericht op het ontstaan van relatief grote pachtbedrijven sinds
het midden van de 15de eeuw. In hoofdstuk XI worden vervolgens de
effecten van deze ontwikkeling op de plattelandseconomie beschreven,
waarna in hoofdstuk XII de lijnen nog eens samengetrokken worden om
het verband tussen de evolutie van de bezitsverhoudingen, en die van
het pachtwezen en de bevolkingsdichtheid uit de doeken te doen.
Het boek eindigt met een uitgebreide recapitulatie annex uitleiding van
70 pp., waarin de auteur zijn gegevens voor zijn onderzoeksgebied
vergelijkt met wat we uit andere studies over Holland en Vlaanderen
weten, om met die conclusies vervolgens terug te gaan naar het
Brennerdebat. Holland en Vlaanderen waren in zekere zin uit de
Brennerboot gevallen omdat het agrarisch kapitalisme er al vroeg
opgang maakte ondanks de omstandigheid dat in beide gewesten lange
tijd een peasant-structuur overheerste. Bevolkingsdruk in combinatie
met de enorme aantrekkingskracht van de snel groeiende stedelijke
markten leidden hier evenwel tot proto-industralisatie, waardoor
stagnatie kon worden voorkomen. Voor het eigen, onderzoeksgebied
blijkt het social propertt;-system wel degelijk doorslaggevend te zijn
geweest voor het vroege totstand komen van een kapitalistische
plattelandsstructuur. Het definitieve oordeel is dan ook dat er ondanks
de grote kritiek die op de Brennerthese geleverd kan worden, geen
aanleiding is om de kern ervan te betwisten (p. 680).
Het is onmogelijk in dit bestek op alle in het boek gepresenteerde ideeën
en bevindingen in te gaan. Op de slotconclusie heb ik, binnen het door
de auteur gekozen paradigma, weinig aanmerkingen. Van Bavels
indringende presentatie van het gebied tussen Tiel en Culemborg als
een regio die vanaf de occupatie van de kern in de Merovingische en
Karolingische tijd tot het begin van de 17de eeuw door grootgrondbezit
werd gedomineerd en waarin sinds het eind van de Middeleeuwen door
de opkomst van grote pachtbedrijven een kapitaalintensieve maar
arbeidsextensieve vorm van landbouw werd bedreven die als zodanig
als proto-kapitalistisch geduid kan worden, lijkt me overtuigend.
Interessant is dat het westelijk gedeelte van het Land van Culemborg,
dat landschappelijk meer aansluit bij het in de volle Middeleeuwen
ontgonnen Hollands-Utrechtse veengebied, binnen het afgebakende
terrein de hele studie door als een soort contra-toetsregio fungeert omdat
alle ontwikkelingen daarin anders liepen. Vanaf de ontginningsfase
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domineerde hier het eigenerfde burenbezit, hoewel de grondmarkt er
flexibel functioneerde. Hier kregen grote kerkelijke instellingen geen
voet aan de grond, hier werd de bevolkingsdruk steeds groter en bleven
de bezitsverhoudingen kleinschalig ·egalitair. Kortom, hier waren en
bleven de boeren peasants, terwijl hun collega's een paar kilometer
verderop zich gaandeweg tot echte farmers ontwikkelden.
Bij twee door Van Bavel geschetste ontwikkelingen wil ik een paar
kanttekeningen plaatsen. Het betreft zijn schets van de vrij plotselinge
overgang van het hofstelsel naar het pachtstelsel én de vage plaatsing in
de tijd (15de-16de eeuw) van de opkomst der grote, kapitaalkrachtige
pachters: de zogenaamde coqs du village. Het is evident dat het
Middelnederlandse rivierengebied, reeds vroeg bewoners en
machthebbers heeft aangelokt. De hoge stroomruggen langs de Linge waren al in de Merovingische tijd bewoond; de minder hoge
oeverwallen van de jonge rivieren de Lek en de Waal werden in de
Karolingische periode in cultuur gebracht, waarna vanuit de bestaande
nederzettingen de ontginning van de lage komgronden kon worden
aangevat. Met deze occupatiegeschiedenis spoort de ligging van oudFrankisch grootgrondbezitjkoningsgoed langs de Linge (in de llde
eeuw in handen van de MalsenjCuijk-familie en diverse rijksabdijen) en
de lokalisatie van bezitscomplexen van de zich later als schildboortigen
manifesterende homines Franci op de lager gelegen stroomruggen. Op al
dat grootgrondbezit uit het eerste millennium kunnen we sporen van
domaniale exloitatievormen ontwaren, precies zoals .DEKKER dat voor
het Kromme Rijngebied vond. Waar eerder verondersteld werd
(VERHULST) dat het hofstelsel in de Noordelijke Nederlanden nauwelijks
voet aan de grond had gekregen, moeten we nu concluderen dat het hier
wel degelijk een ruime verspreiding heeft gekend. Van Bavel schaatst
echter op dun ijs als hij toponiemen als Hofakker, Hofkamp en Vroonland
(437) als even zovele testimonia van een klassiek hofstelsel interpreteert.
Het is zeker niet uit te sluiten dat ze (als aanduiding van een relatie met
een heer) daarmee in verbinding kunnen worden gebracht, maar dat
moet eerst bewezen worden. Als ze een domaniale duiding hebben ook appelhoven en dergelijke fungeerden als naamgevers -, dan is nog
niet gezegd dat ze ondubbelzinnig naar het vroonland van het bipartite
systeem verwijzen. In Holland blijkt het toponiem Hofland vaak
verbonden aan grafelijke voorslagen, en in Zeeland komen we Vroon
onder meer tegen als aanduiding van schotvrije individuele erven van
pachters van ambachtsheren (mogelijk als voortzetting van mansi casati).
Het lijdt geen twijfel dat er behoorlijk wat curies in het rivierengebied
voorkwamen, maar bij gebrek aan voldoende gegevens valt weinig of
niets te zeggen over hun vlakdekkendheid en geslotenheid in
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onderlinge samenhang. Van Bavel gaat in zijn bespreking steeds uit van
een klassiek, tweeledig stelsel zonder ruimte open te laten voor andere
mogelijkheden. Dat is van invloed op zijn voorstelling van de
ineenstorting ervan. Die heeft namelijk iets dramatisch, alsof de
omwenteling zich totaal en plotseling zou hebben voltrokken.
Grootgrondbezit bleef ook na die transformatie grootgrondbezit, maar
in Van Bavels woorden kan toch gesproken worden van een 'rigoreuze
herschikking van de bezitsportefeuille' .
Met die omwenteling is chronologisch iets vreemds aan de hand. De
ontbinding van het hofstelsel is te dateren in de 13de eeuw, zoniet nog
vroeger. Het enige bericht met nadere bijzonderheden over het
functioneren van een Betuwse hof is er een uit 1259 met betrekking tot
de curtis van Zoel mond die via schenking in handen van de abdij
Mariënweerd was gekomen. De 70 horigen die bij deze hof hoorden (op
de hof schrijft Van Bavel, maar me dunkt dat het hier om de gebruikers
van de mansi casati gaat), kwamen toen hun (tijns- en karwei-?)
verplichtingen tegenover de bezitter van de hof al niet meer na. In
diezelfde tijd werden ook diverse andere hoven, in de omgeving van het
Lingegebied, niet meer op de klassieke wijze uitgebaat. Als dat echter zo
was, hoe werden ze (zowel de centrale hoven als de bijbehorende
afzonderlijke horigenerven) dan wel geêxploiteerd? Alles in eigen beheer met behulp van loonarbeiders, zoals Van Bavel lijkt te
veronderstellen? Want volgens hem werd de termijnpacht in dit gebied
heel laat - later zelfs dan in Holland - ingevoerd, eerst tegen het einde
van de dertiende eeuw, om vanaf 1300 wel zeer snel opgang te maken
(481). In dat verband valt regelmatig de kwalificatie 'onstuimig'. In
minder dan een eeuw - dus tussen 1300 en 1400 - zou de
.verpachtingsgraad toegenomen zijn van 'bijna niets tot ruim de helft
van het cultuurareaal' (532).
Twaalfde-eeuwse premonstratenzer abdijen als Mariënweerd baatten
inderdaad een groot deel van haar gronden zelf uit met behulp van
lekebroeders en loonarbeiders. Maar ook Mariënweerd zal niet zijn
complete grondbezit vanaf de aanvang tot het midden van de 14de
eeuw op die wijze hebben gebruikt. Van tal van dergelijke kloosters
weten we dat ze naast conversi en mercenarii in een vroeg stadium ook
reeds over coloni beschikten, waaronder ik dan pachters zou willen
verstaan. Voor de seculiere grondbezitters moet men zich dat toch
eveneens voorstellen. Trouwens, van het Duitse Huis te Utrecht, dat in
de jaren dertig van de 13de eeuw werd gesticht, weten we dat het
vrijwel al zijn grond vanaf het begin op niet-rechtstreekse wijze heeft
beheerd, met uitzondering van een grote boerderij bij het convent zelf.
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De vraag is derhalve of die opkomst van de termijnpacht niet veel
vroeger dan de 14de eeuw gedateerd moet worden. Erfpachtbrieven
kennen we weliswaar al uit de vroege 13de eeuw maar die kunnen we
in dit verband terzijde laten.Van Bavel heeft gelijk als hij stelt dat
erfpacht de neiging heeft op den duur uit het directe dominium van de
grond heer te verdwijnen. De oudste vorm van termijnpacht is de
lijfpacht. Nu is het inderdaad zo dat de oudste bewaard gebleven
lijfpachtcontracten niet van voor 1300 dateren. Maar zouden zulke
overeenkomsten eerder ook niet mondeling afgesloten hebben kunnen
zijn? Hebben we hier niet met een verschriftelijkingsprobleem te
maken? Van Bavel wuift deze kwestie weg door op te merken dat de
beoorkondingsgraad in zijn onderzoeksgebied al in de 13de eeuw
relatief hoog lijkt te zijn geweest, maar dat is mij te makkelijk. Enig
gedifferentieerd onderzoek naar het gebruik van het schrift voor
verschillende typen transacties was hier wel op zijn plaats geweest.
Toegegeven, Duitse onderzoekers als IRSIGLER en REINICKE, bij wie Van
Bavel zich aansluit, dateren de invoering van de termijnpacht eveneens
laat, maar ook zij gaan niet echt op het bronnenprobleem in. Ik kan me
indenken dat pachtovereenkomsten, anders dan die met betrekking tot
de overdracht van land, lange tijd niet op schrift werden gesteld. In de
14de-eeuwse pachtregisters van het Duitse Huis te Utrecht staat bij een
groot aantal namen van pachters en pachtgoederen aangetekend dat er
geen littera van beschikbaar is. Met andere woorden, bedriegen de
bronnen ons hier niet, en als dat zo is, moeten we niet veeleer uitgaan
van een veel vroeger doordringen van de tijdpacht, wellicht reeds ten
tijde van en naast het hofstelsel, in de late 12de en vroege 13de eeuw?
Daarbij kan men zich afvragen of het hofstelsel wel zo economistisch
beschouwd moet worden. Waar het hofstelsel bleef voortbestaan, zoals
in Twente en Salland, blijken de horigen op hun scholtegoederen in de
15de eeuwen later de ware coqs du village, bij wie vergeleken, de vrije
tijdpachtende koters kleine manne~es waren.
Mijn tweede punt betreft de datering van de de accumulatie op
gebruikersniveau c.q. de opkomst der grote pachthoeven. In zijn
conclusies houdt Van Bavel hiervoor een diffuus lange periode van twee
eeuwen aan: de 15de-16de eeuw. De opkomst van de grote
pachtbedrijven zou gepaard zijn gegaan met een stagnatie van de
bevolkingsgroei, die werd veroorzaakt door de degradatie der kleine
pachters. In Culemborg-West voltrok zich even geleidelijk de
omgekeerde ontwikkeling: de bevolking bleef er maar groeien terwijl
het eigenerfde bezit zich .verder uitbreidde en dus verbrokkelde. De
door Van Bavel zelf gegeven cijfers met betrekking tot de evolutie van
de pachtgrootte en het bevolkingsverloop laten echter toe de versnelling
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scherper te dateren (zie p. 574 e.v.). De gemiddelde omvang van de
pachteenheden van Mariënweerd besloeg in 1442 8,1 morgen; voor
1490-1530 noteren we een weinig spectaculaire verhoging tot 10 morgen;
en pas in 1530 gaan de remmen los, tot in 1580 een gemiddelde van 16
morgen is bereikt. Als deze ontwikkeling klopt, dan volgt zij
grotendeels de bekende sterke prijsstijging van de 16de eeuw (die
omstreeks het midden van de jaren tien is ingezet). De cijfers met
betrekking tot bevolkingsontwikkeling (op pp. 75-76) passen daar ook
heel goed bij. Afgezien van de betrouwbaarheid van de methode om uit
de relatieve omvang van het gezaaide areaal de bevolkingsdichtheid af
te leiden - ik vind dat nogal tricky: de percentageschommelingen met
betrekking tot dat areaal in het Land van Culemborg, van 35% in 1365
via 22% in 1380 naar 31 % in 1400 en weer omlaag naar 19% in 1450,
kunnen toch onmogelijk alleen of grotendeels de demografische
beweging weerspiegelen -, wijzen de hier gepresenteerde getallen op
een stagnatie en bevolkingsdaling voor de Tielerwaard (waar we ook
die grote pachtbedrijven vinden) eerst na 1470 (1369: 5.835; 1382/1394:
5.429; 1470: 6.385; 1630/1650: 5.485). En dan weten we nog niet eens of
de groei niet tot het begin van de 16de eeuw is doorgegaan. Dat
tezamen genomen wijst er op dat de verdringing van de modale
gezinsbedrijven door grotere pachtboerderijen niet alleen op rekening
van de produktiestructuren mag worden geschreven. De
termijnpachtconstructie was tenminste al twee eeuwen in zwang eer het
tot de vorming van proto-kapitalistische bedrijven kwam. Dat die pas
echt in de 16de eeuw hun karakteristieke vorm kregen, zal dan toch ook
wel verband houden met de specifieke economische ontwikkelingen
van die periode.
Dat brengt me op de bijzondere voorkeur van de coqs du village voor
kapitaalintensieve en arbeidsextensieve teelten. Daarbij moet gedacht
worden aan haverteelt, paardenfokkerij en vetweiderij. Van Bavel stelt
dat de bodemsituatie en de commerciële ontwikkelingen daar weinig
mee te maken hebben. Het is mogelijk, maar ik constateer dat
tegelijkertijd in Zeeland soortgelijke grote pachtbedrijven ontstonden
die zich nu juist wel op de teelt van arbeidsintensieve gewassen als
tarwe en meekrap richtten. Waarom zou het terugdringen van de
loonkosten voor de Betuwse pachters, anders dan voor de Zeeuwse, het
hoofdmotief voor hun gewaskeuze hebben gevormd in een tijd waarin
de stijging van de lonen steeds ver achter bleef bij die der prijzen? De
pachters zullen behalve met de loonkosten toch ook wel rekening
gehouden hebben met de voor hen gunstige prijsontwikkeling van
haver, paarden en ossen. Of wijzen de beschikbare prijzenreeksen op dit
terrein anders uit?
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Wat tenslotte de sociale gevolgen van dit accumulatieproces voor de
minder gegoede bevolking betreft: die worden in een haast
melodramatische toonzetting geplaatst (pp.663-666): 'Honderden
gezinnen raakten hun pachtgrond kwijt. De sociaal-economische
polarisatie
onder
de
plattelandsbevolking . was
enorm.
Dorpsgemeenschappen verloren hun cohesie'. De ellendige situatie van
de voormalige kleine pachters stak 'schril af tegen die van de grote
pachtboeren die steeds hogere winsten behaalden en in weelde konden
leven'. Enzovoort. Ik wil het graag geloven maar dan toch eerst even
zien. En dat lukt niet, want een sociaal-historische paragraaf met
ondubbelzinnig sprekende gegevens uit harde bronnen ontbreekt.
Nergens in het boek zien we land loze paupers door het rivierengebied
sjokken en zich in steeds grotere aantallen voor de armentafels
verdringen.
Zouden de voormalige kleine
pachters hun
huwelijksstrategie hebben aangepast, naar de steden zijn getrokken of
zich als landsknechten hebben aangemeld? Of viel het allemaal wel mee,
behalve in de tijd der troebelen na 1570? We moeten het voorlopig raden
tot er meer onderzoek op dit punt is gedaan.
Op deze terreinen laat het door Van Bavel aangedragen materiaal mijns
inziens ook andere interpretaties open. Dat neemt niet weg dat de
auteur met zijn werk het onderzoek naar de sociaal-economische
geschiedenis van het 'Nederlandse' platteland een flinke stap vooruit
heeft gebracht. Zeker is dat naast het land van Heusden nu ook deze
sleutelregio agrarisch-historisch definitief in cultuur gebracht. In het
vervolg zal altijd naar deze studie verwezen worden.
Dat geldt ook ten aanzien van de kerkelijke instellingen. Met name in
het eerste deel vinden we - eerst per miniregio, later samen genomen
over het gehele gebied - goede beschrijvingen van de aard en het
aandeel van het grondbezit van kloosters, kapittels, pastoriei!n,
vicarieën, gasthuizen, weeshuizen, broederschappen, enz., waarbij de
auteur ieders procentuele aandeel en het verloop daarin naloopt, wat tot
een aantal interessante observaties leidt. Eén daarvan is de vaststelling
dat na ca. 1400 de landsgrenzen steeds dominanter worden. Een
klooster kan dan maar beter geen bezit in een vreemd territorium met
een sterke landsheer meer hebben (zoals bijvoorbeeld in het Land van
Culemborg), want het zal daarop gaandeweg de greep verliezen. Het
kan dan ook niet verbazen dat in de 16de eeuw betrekkelijk veel bezit in
handen blijkt te zijn van inheemse jonge instellingen, die eerst na het
midden van de 14de eeuw gesticht werden (p.301 e.v.). Dat een groot
deel van de schenkingsdrift in de late Middeleeuwen gericht werd op de
eigen parochie, is onloochenbaar, maar dat dat geheel ten koste zou zijn
gegaan van de kloosters, waag ik te betwijfelen. Van Bavel stelt hier wat
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al te pertinent dat de parochiële begunstiging (waaronder hij ook de
stichting van vicarieën rekent) meer zou hebben aangesloten op de
sociale en religieuze wensen van deze tijd dan de begunstiging van een
klooster (p.305). Die stelling is niet vol te houden, als men kijkt naar de
indrukwekkende
gelijktijdige
begunstiging
van
bescheiden
tertiarissenhuizen en observante kloosters uit de sfeer van de Moderne
Devotie. In een stad als Amsterdam valt dat goed waar te nemen, maar
ook op het platteland heeft het kloosterwezen zich niet zomaar laten
wegdrukken op de zielenheiIsmarkt, al manifesteerde de parochiekerk
met zijn gevarieerde, op het individu toegesneden dienstenpakket zich
er misschien als een veel serieuzer concurrent dan vroeger. Over de
vroege geschiedenis van het parochiewezen komen we trouwens niet
zoveel te weten. De kerkfiliatie wordt in heel kort bestek behandeld,
terwijl een eventuele samenhang tussen de oudste parochiekerken en
het in economisch opzicht zo belangrijk geachte domaniale systeem
buiten beschouwing wordt gelaten.
Tot slot nog een paar kritische woorden over de stijl en de vormgeving.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het boek haastig
geproduceerd is en niet alleen omdat er nogal wat typfouten, ongewone
woordvormen als impossant en onnodige koppeltekens (transitie-debat,
Cirkel-redenering, een-derde) in voorkomen. Ook de breedsprakigheid
van de auteur zal sommige lezers geregeld storen. Een kritische
corrector zou zeker gesnoeid hebben in het veelvuldig gebruik van het
woord wellicht en de verIegenheidsconstructie van het futurum exactum
(zal ... geweest zijn). En verder vind ik de kartografische begeleiding van
de lezer onder de maat, zeker voor een studie die zo duidelijk haar
uitgangspunt in de regio kiest. Er zijn in het boek wel veel tabellen maar
slechts een paar kaartjes in het boek opgenomen, waarvan sommige
(afb. 3 en 5) de legenda verticaal hebben terwijl ze horizontaal gelezen
moeten worden! Wat vooral mist is een detaiIkaart van de
geomorfologische structuur van het onderzoeksgebied, juist omdat de
bodemkwaliteit
van
primordiaal
belang
was
voor
de
ontginningsvolgorde en bijgevolg voor het ontstaan van de beschreven
bezitsverhoudingen. De correlatie valt daardoor op microniveau niet na
te gaan.
Die tekortkomingen laten echter onverlet dat Van Bavels Transitie en
continuïteit als een belangrijk werk aangemerkt kan worden, dat zonder
twijfel hoog op de mediëvistische citatie-index zal scoren.
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