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Inleiding
In 1976 publiceerde Robert Brenner een artikel in Past and Present dat een groot debat zou
ontketenen. In zijn artikel ‘Agrarian class structure and economic development in pre-indutrial
Europe’ probeerde Brenner de verschillen in economische ontwikkeling binnen Europa tussen 1300
en 1800 te verklaren.1 Brenners vraag is een wezenlijke: het onderwerp van zijn onderzoek beslaat
de grote sociale en economische processen die ervoor hebben gezorgd dat de overgang van een
feodale naar een kapitalistische samenleving in verschillende landen op verschillende manieren en
momenten plaatsvond.2
De ontwikkeling van kapitalisme was volgens Brenner vooral een overgang van een
samenleving waarin mensen zelf konden produceren voor hun eigen levensonderhoud naar een
samenleving waarin mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk waren van de markt.3 Hij is
daarin een navolger van Marx. Brenners zoektocht begint op het feodale platteland, waar boeren in
hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Hij beschrijft het feodalisme als een situatie waarin
landheren vanuit hun politieke en sociale macht, buiten de markt om, de productieoverschotten van
boeren konden claimen. De boeren hadden daartegenover wel zekerheid in hun toegang tot land,
meteen het middel om in hun eigen onderhoud te voorzien.4 Zowel heren als boeren hadden dus
geen markt nodig voor hun levensonderhoud.
Bij het agrarisch kapitalisme was het tegenovergestelde waar: niet alleen de heren, maar ook
de boeren hadden niet langer de oude feodale rechten. Boeren werden voor toegang tot land geheel
afhankelijk van de markt. Ze moesten hun producten op de markt verkopen, om de toegang tot het
land te betalen. Er ontstond concurrentie om stukken land, waardoor de boeren steeds meer
moesten produceren om toegang tot land te houden. Die concurrentie bracht innovatie, specialisatie
en schaalvergroting op gang. Succesvolle boeren konden steeds meer land opkopen en de
productiviteit steeg. Daardoor waren er steeds minder boeren en arbeiders nodig op het platteland.5
Deze landloze arbeiders vormden uiteindelijk een goedkoop arbeidsreservoir. Dat arbeidersreservoir
was weer een voorwaarde voor het succes van fabrieken en zo uiteindelijk een voorwaarde voor de
industriële revolutie. Juist om die reden was de overgang van feodalisme naar kapitalisme een
essentiële ontwikkeling.6
*Afbeeldingen omslag: Detail uit G. van Reekum, Kaart figuratief bevattende de landen onder de vrye
Heerlykheid Ammersoden, Well en Wordragen gehorende […], Ammerzoden, R.K. kerk Ammerzoden, zie: O.
Moorman van Kappen, ‘Proeven van locale wetgeving door de heren van Ammersoyen in de 15 e en 16e eeuw:
de Ammersoyense landbrieven van 1471 en 1548, in: .D.J.G. Buurman (red.) Ammersoyen, bijdragen tot de
geschiedenis van het kasteel, de heerlijkheid en de heren van Ammersoyen (Zutphen, 1986), 137-160, alhier
142; Detail uit C. Pronk, Amelroij, part. coll., zie: Moorman van Kappen, ‘proeven van locale wetgeving’, 145.
1
Robert Brenner, ‘Agrarian class structure and economic development in pre-indutrial Europe’, in: T.H. Aston
en C.H.E. Philpin (red.), The Brenner debate: agrarian class structure and economic development in preindustrial Europe (Cambridge, 1985), 10-63.
2
Peter Hoppenbrouwers en Jan Luiten van Zanden, ‘Restyling the transition from feudalism to capitalism: some
critical reflections on the Brenner thesis’ in: idem (red.), Peasants into farmers? The transformation of rural
economy and society in the Low Countries (middle ages-19th century) in light of the Brenner debate (Turnhout,
2001), 19-40, alhier 35.
3
Jane Whittle, The development of agrarian capitalism: land and labour in Norfolk 1440-1580 (Oxford, 2000), 89, 20-26; Robert Brenner, ‘The agrarian roots of European capitalism’, in: T.H. Aston en C.H.E. Philpin (red.), The
Brenner debate: agrarian class structure and economic development in pre-industrial Europe (Cambridge,
1985), 213-327, alhier: 214, 227-9, 233-4, 301.
4
Robert Brenner, ‘The Low Countries in the transition to capitalism’, in: Hoppenbrouwers en Van Zanden,
Peasants into farmers?, 275-338, alhier 278-279.
5
Leigh Shaw-Taylor, ‘The rise of agrarian capitalism and the decline of family farming in England’, Economic
History Review 65:1 (2012), 26–60, alhier 26-7.
6
Charles Post, ‘Comments on the Brenner-Wood exchange on the Low Countries’, Journal of Agrarian Change,
2:1 (2002), 88-95, alhier 94; Richard Hoyle, ‘Tenure and the land market in early modern England: or a late

3

Brenner houdt een neo-marxistisch standpunt aan.7 Het verschil in ontwikkeling tussen
regio’s was in zijn ogen niet afhankelijk van bevolkingsgroei of prijsontwikkeling, maar van de
klassenstructuur in die regio.8 Hoe landheren konden reageren op groeiende bevolking of dalende
graanprijzen, was bepaald door hun macht ten opzichte van de boeren. Toen in Oost-Europa
inkomens van landheren daalden door de daling van het bevolkingsaantal, reageerden de landheren
door boeren meer dan ooit als horigen extra diensten te laten verrichten op hun land. De macht van
Engelse landheren over boeren was voor die aanpak niet sterk genoeg, maar was wel sterk genoeg
om traditionele erfpacht om te zetten in kortere termijn huur. Daardoor kwam concurrentie om land
op gang en konden sommige boeren zich ontwikkelden zich tot grootgrondpachters, die landloze
arbeiders op hun land tewerkstelden. Op die manier kon het kapitalisme zich in Engeland al vroeg
ontwikkelen.9
Op Brenners voorstelling van de overgang van feodalisme naar kapitalisme is veel
gereageerd. Het ontstaan van kapitalisme is immers een belangrijke kwestie. Hoewel er in sommige
gevallen wel sprake is van een dialoog, reageren de meeste auteurs door meteen een heel eigen
model voor te stellen.10 Waar Brenner agrarische klassenstructuren centraal zet, benadrukken
auteurs in hun reacties steeds andere factoren in de ontwikkeling van feodalisme naar kapitalisme.
Terence Byres blijft dichtbij Brenners voorstelling van zaken. Ook hij stelt in marxistische
traditie de klassenstructuren centraal, maar hij legt daarbij meer nadruk op wie het initiatief nam in
de overgang naar kapitalisme.11 In Engeland waren het de landheren die begonnen met de korte
termijnpacht, waardoor concurrentie op de landmarkt ontstond. Sommige boeren wisten daar
gebruik van te maken en werden groot-grondpachters. Byres noemt dit landlord-mediated capitalism
from below. In Pruissen waren alleen de landheren de motor achter het kapitalisme. Toen de
horigheid in 1807 werd afgeschaft bleef het land in hun landen. Boeren kwamen als landarbeiders op
hun winstmakende bedrijven terecht. Byres noemt dit capitalism from above. In Frankrijk namen
zowel boeren als landheren geen initiatief om voor de markt te gaan produceren. Door voortdurende
strijd om rechten konden boeren blijven produceren voor hun eigen levensonderhoud tot ver in de
19e eeuw. Byres spreekt daarom van capitalsm delayed.
Een heel andere insteek hebben Shami Ghosh en Leigh Shaw-Taylor. Ghosh benadrukt dat
het ontstaan van een plattelandsproletariaat en een kapitalistische ideologie voorwaarden waren
voor kapitalisme.12 Een landloos proletariaat creëert de vraag naar goederen die belangrijk is voor
het ontstaan van marktgerichte productie, aldus Ghosh. Pas als daarbij ook een ideologie komt van
contribution to the Brenner debate’, The Economic History Review 43:1 (1990), 1-20, 19; Shami Ghosh, ‘Rural
Economies and Transitions to Capitalism: Germany and England Compared (c.1200–c.1800)’, Journal of
Agrarian Change 16:2 (2016), 255-290, alhier 284.
7
Hoppenbrouwers en Van Zanden, ‘Restyling the transition’, 19; Brenner, ‘Agrarian class structure’, 10-13;
Whittle, The development, 25.
8
Brenner houdt hier het neo-malthusiaanse en het Ricardiaanse argument, waarop hij reageert, in stand, maar
plaats klassenstructuren daarboven: Brenner, ‘Agrarian class structure’, 10-13; Idem, ‘The agrarian roots’, 266296. Zie ook: Peter Hoppenbrouwers en Jan Luiten van Zanden, ‘Introduction: the Brenner debate and its
historiographical fate’, in: idem (red.), Peasants into framers?, 13-18, alhier 13-14.
9
Brenner legt niet goed uit waarom de Engelse landheren in een periode van dalende bevolkingsaantallen en
dus inkomensdaling zouden willen overgaan op marktafhankelijke korte-termijn pacht. De landprijzen zouden
immers laag zijn doordat er weinig vraag naar land was. Hij zegt daarover dat de “potentie van toenemende
concurrentie” voldoende aanleiding was voor de heren om toch de stap te wagen. Brenner, ‘The agrarian
roots’, 296.
10
Een mooi voorbeeld van dialoog is het boek van Hoppenbrouwers en Van Zanden, Peasants into farmers?
th
The transformation of rural economy and society in the Low Countries (middle ages-19 century) in light of the
Brenner debate. Brenner heeft daarin aan het eind gelegenheid gekregen zijn these te herzien met het oog op
de Nederlanden.
11
Terence Byres, ‘The landlord class, peasant differentiation, class struggle and the transition to capitalism:
England, France and Prussia compared’, The Journal of Peasant Studies 36:1 (2009), 33-54.
12
Shami Ghosh, ‘Rural Economiesand Transitions to Capitalism: Germany and England Compared (c.1200–
c.1800)’, Journal of Agrarian Change 16:2 (2016), 255-290.

4

winstmaximalisatie, kan er sprake zijn van kapitalisme. Aan de hand van deze indicatoren was
volgens Ghosh pas na 1750-1800 sprake van kapitalisme.13 Pas toen was volgens hem in Engeland en
Duitsland het grootste gedeelte van de bevolking proletariaat en was er sprake van een ideologie van
winstmaximalisatie om zoveel mogelijk te kunnen consumeren. Marktgericht handelen en landarbeid
kwamen daarentegen al in de veertiende eeuw op. Ook Shaw-Taylor wijst op het belang van landloze
arbeiders, de ‘sub-peasant classes’, voor kapitalisme.14 In zijn studie naar boerderijomvang in
Engeland benadrukt hij dat niet bedrijfsomvang in akkers, maar het aantal arbeiders dat per akker
werd ingezet, aantoont of een landbouwgebied gedomineerd werd door kapitalistische
bedrijfsvoering. Grote bedrijven konden namelijk ook verdeeld worden in kleinere percelen die
werden verpacht.
Volgens al deze auteurs ging kapitalisme samen met landheren die hun land voor korte
termijnen verhuurden en/of boeren die grote stukken land pachtten en landarbeiders inhuurden
voor het bewerken daarvan. Nederland wordt veelal buiten beschouwing gelaten, maar lijkt ook niet
in dit plaatje te passen. In het boek Peasants into Farmers: the transformation of rural economy and
society in the Low Countries (middle ages-19th century) in light of the Brenner debate, maken de
bijdragende auteurs duidelijk hoe in Holland kapitalisme kon ontstaan juist omdat het landbezit
versnipperd was onder boeren.15 Zij konden daardoor niet in hun eigen onderhoud voorzien en
gingen weven of spinnen voor stedelijke kooplieden. Het waren deze kooplieden die zich op de markt
begaven en hun winst probeerden te maximaliseren. In Holland ontstond merchant capitalism in
plaats van agrarian capitalism.
Heel anders was de situatie in het oosten van de Nederlanden, dat in literatuur lange tijd
werd gezien als een laatste bolwerk van feodalisme.16 Uit het werk van Bas van Bavel wordt duidelijk
dat dit zeker niet het geval was.17 De rijke kleigrond van het Gelders Rivierengebied was een
interessante investering voor grootgrondbezitters, die het gebied domineerden.18 Juist dit gebied,
aldus Van Bavel, kende vanaf de 16e eeuw een zeer hoge mate van kapitalisme ten opzichte van
Holland en Vlaanderen, maar in de vorm van agrarisch kapitalisme. De structuur van landbezit was
daarin volgens Van Bavel de belangrijkste factor. De aard van pacht was belangrijk in hoe boeren zich
tot de markt verhielden, zo blijkt ook al uit het werk van Brenner.19 Bij levenslang en erfelijk
gebruiksrecht hadden boeren veel minder met de concurrentie op de landmarkt te maken dan bij
huur in korte termijnen.
Het onderscheid tussen vaak erfelijke, langdurige pachtvormen en de kortere termijnpacht
was onderdeel van de grotere verschuiving van copyhold naar leasehold. In 2008 kwam onder
redactie van Bas van Bavel en Phillipp Schofield een boek uit over het ontstaan van leasehold: The
development of leasehold in northwestern Europe c. 1200-1600.20 Zij kenmerken leasehold als (a) een
vrijwillige overeenkomst door een contract tussen twee vrije partijen van (b) relatief korte termijnen
13

Ghosh, ‘Rural economies’, 257, 267-70, 275-6.
Shaw-Taylor, ‘The rise of agrarian capitalism’. ‘Sub-peasant classes’ noemt hij niet zelf, maar volgt uit zijn
nadruk op landarbeiders, zie ook: Ghosh, ‘Rural economics’, 276.
15
Hoppenbrouwers en Van Zanden, Peasants into Farmers?. Zie met name Hoppenbrouwers en Van Zanden,
‘Restyling the transition’, 30-1 en Brenner, ‘The Low Countries’, 276-7.
16
Tim Kooijmans en Joost Jonker, ‘Chained to the manor? Payment patterns and landlord-tenant relations in
the Salland region of the Netherlands around 1750’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 12:4
(2015), 89-115, alhier 89-90.
17
Bas van Bavel, ‘Land, lease and agriculture: the transition of the rural economy in the Dutch river area from
the fourteenth to the sixteenth century’ Past & Present 172 (2001), 3-43, met name 28-29; idem, ‘Rural wage
labour in the sixteenth century Low Countries: an assessment of the importance and nature of wage labour in
the countryside of Holland, Guelders and Flanders’, Continuity and Change 21:1 (2006), 37–72.
18
Wibo Verstegen, Gegoede ingezetenen : jonkers en geërfden op de Veluwe tijdens Ancien Régime, Revolutie
en Restauratie (1650-1830) (Zutphen, 1990), 18, 28.
19
Whittle, The development, 15. Zie ook: Byres, ‘The landlord class’, 39-40; Ghosh, ‘Rural economies’, 268, 276.
20
Bas van Bavel en Phillipp Schofield (red.), The development of leasehold in northwestern Europe c. 1200-1600
(Turnhout, 2008).
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tussen één jaar en grofweg twee levens, (c) bepaald door de markt en competitie in plaats van door
gewoonte en (d) door betaling van een van tevoren vastgesteld bedrag in geld of natura of, minder
vaak, een vast deel van de opbrengst van het land.21 Het gaat dus om een “commercial lease”: vrij,
flexibel en competitief. De vrijheid maakt winstmaximalisatie en investering aantrekkelijk, maar ook
noodzakelijk met het oog op concurrentie. Copyhold is daar tegenover de vorm van pacht met veel
langere termijnen, vernoemd naar de kopie van het contract dat de pachter kreeg.22 De pachttermijn
is bij copyhold vaak erfelijk of levenslang.
Richard Hoyle beschrijft de verschillende manieren waarop landheren copyhold wisten om te
zetten in leasehold: door de pachtvorm direct omzetten, door het opkopen van land in het bezit van
boeren of door het afkopen van copyholdcontracten.23 Met name de graanprijzen waren volgens
Hoyle bepalend voor deze drie wegen. De hoge graanprijzen vóór 1650 maakten vaste (lage)
pachtprijzen voordelig voor boeren, die daarom niet over wilden naar lease. Landheren met
achterblijvende inkomsten door de onveranderlijke inkomsten uit copyhold verkochten toen land.
Toen in 1650 de prijzen daalden, kwamen boeren in zwaar weer en konden heren juist weer land
opkopen. De overgang naar leasehold was dus met name voordelig voor landheren in tijden van
stijgende prijzen.
Het gaat niet alleen om het verschil in termijnen, maar vooral om de systemen waarmee de
verschillende pachtsoorten worden geassocieerd. Copyhold wordt vaak geassocieerd met het feodale
systeem waarin boeren ook extra diensten moesten verrichten en hun pacht ook in natura konden
betalen.24 Copyhold bood bovendien een vrij zekere toegang tot het land, waarbij zelfs afgelopen
termijnen soms onderhands voortgezet of overgeërfd konden worden. Bij leasehold speelde dit
gewoonterecht een veel minder grote rol.25
Volgens Bas van Bavel maakten de landheren in het Gelders Rivierengebied deze overgang al
in de 16e eeuw.26 Uit zijn onderzoek blijkt dat het gebied toen al werd gekenmerkt door een groot
aantal loonarbeiders en kapitalistische pachters. Volgens Van Bavel en Schofield werden de korte
termijnen in het Gelders Rivierengebied strikt gehandhaafd.
Uit het voorgaande blijkt dat veel van het concrete onderzoek naar de overgang van feodale
naar kapitalistische landbouw over één factor of over een bepaalde regio gaat. Het onderzoeken van
een regio biedt de mogelijkheid om meerdere factoren incorporeren in een beoordeling van de ‘aard
van landbouworganisatie’ op een gegeven moment.27 Dit onderzoek zal nog specifieker zijn dan een
regionale studie. Het betreft niet één regio, maar één landgoed over drie jaren: de heerlijkheid
Ammerzoden, aan de rand van het agrarisch kapitalistisch Gelders Rivierengebied waar Van Bavel
over schrijft, anno 1750-1752. 28
Van de heerlijkheid Ammerzoden is van 1590 tot en met 1851 een bijna onafgebroken serie
jaarrekeningen van de rentmeesters bewaard gebleven. Uit die rekeningen kunnen niet alleen
gegevens gehaald worden over de pachttermijn en pachtprijzen van verschillende stukken land, maar
ook over hoeveel land elke pachter bij elkaar pachtte, of dezelfde stukken land steeds in handen
bleven van dezelfde pachters en over hoe de landheer omging met schulden van pachters. In de
rekeningen maakten de rentmeesters zelf onderscheid tussen verschillende soorten pachtgrond. De
21
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Ibidem, 12; Hoyle, ‘Tenure and the landmarket’, 6.
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24
Brenner, ‘The agrarian roots’, 228; Hoyle, ‘Tenure and the land market’, 8.
25
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27
Whittle, The development, 27.
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heren van Ammersoyen (Zutphen, 1986) wordt de spelling Ammersoyen aangehouden. In dit onderzoek wordt
de moderne spelling Ammerzoden gebruikt. Die spelling komt ook het meest overeen met de spelling in de
gebruikte bron, namelijk Ammersoden.
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focus op één landgoed maakt het mogelijk om te kijken of er verschillen waren tussen pachtvormen
op die verschillende soorten pachtgrond en welke factoren daar een rol in gespeeld kunnen hebben.
Op die manier wordt niet alleen duidelijk hoe commercieel het landbeheer op Ammerzoden was
ingericht, maar vooral hoe en waarom pachtvormen zich ontwikkelden.
De keuze voor het jaar 1750 is niet willekeurig. De commerciële leasehold zou zich al in de
e
16 eeuw hebben ontwikkeld in het landbeheer van de heren uit het Gelders Rivierengebied. Volgens
Shami Ghosh ontwikkelde echt kapitalisme zich in het algemeen pas na 1750-1800, toen de geest van
winstbejag echt opkwam. 1750 zou dus moeten liggen in een periode van commerciële landbouw en
op de grens van doorbrekend zuiver kapitalisme. De rekening van 1750-1752 is bovendien de laatste
in een reeks van rekeningen vanaf 1697 van dezelfde rentmeester. Eventuele discontinuïteiten in
pachtbeleid door wisseling van rentmeester zijn daarmee uitgesloten.

Kaart 1: uitsnede van Ammerzoden van een kaart uit 1794

Bron: Hendirk Verhees, "Kaart figuratief van het grootste gedeelte van
Bataafsch-Brabant ... " [...] Bommelerwaard [...] gedeelte van
Gelderland [...], Arnhem, Gelders Archief (GA), 0525 Huis Rosendael, MS
2853.
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De rekening van Peter Mauritz.
De heerlijkheid Ammerzoden, met daarin het kasteel Ammerzoden, ligt aan de rand van de
Bommelerwaard, bij de grens met Brabant. De Maas maakte in de achttiende eeuw een meander
naar het noorden om de heerlijkheid heen (zie kaart 1).29 In 1744 was Nicolas Joseph de Vilsteren, als
erfgenaam van zijn oudere broer, beleend met het gebied.30 De opbrengsten van het landgoed
gingen echter al sinds 1711 naar zijn grootmoeder, Maria Catharine François de Belver. Zij had na de
dood van haar echtgenoot Jean Ferdinand de Lichtervelde het recht op het vruchtgebruik bij
testament geërfd.31
Het dagelijks beheer van de heerlijkheid was in handen van een rentmeester. Van 1697 tot
en met 1752 was dat Peter Mauritsz. In rekeningen verantwoordde die de inkomsten en uitgaven
onder zijn beheer over één of meerdere jaren. Per inkomsten- of uitgavenpost noteerde de
rentmeester een beschrijving en een bedrag. De verschillende stukken land bij de heerlijkheid
Ammerzoden staan ook in de rekening als inkomstenpost. De rekeningen werden meestal het jaar na
de daarin verantwoorde jaren ‘afgehoord’ oftewel gecontroleerd. In dit onderzoek is gebruik
gemaakt van de laatste rekening van rentmeester Peter Mauritsz., die over 1750-1752. 32
Voor onderzoek naar verschillende soorten pacht binnen de heerlijkheid Ammerzoden
halverwege de achttiende eeuw zijn rekeningen de meest voordehand liggende bronnen. In het
leenregister staan bijvoorbeeld alleen pachtdata en de namen van pachters per stuk land. 33
Gegevens over de pachttermijn en pachtprijs ontbreken hierin. Een leenaktenboek, waarin de
contracten tussen de landheer en zijn pachter in hun geheel staan uitgeschreven, is er voor deze
periode niet, alleen voor de perioden daarvoor en daarna.34
Naast hun beschikbaarheid hebben rekeningen nog meer belangrijke voordelen voor
onderzoek naar pachtsoorten.35 Omdat de rekening een verantwoording is van het gehele beheer
van de rentmeester, kunnen we ervan uitgaan dat alle stukken land erin staan. Dit gaat in ieder geval
op voor de gekozen bron: landerijen die niet verpacht zijn of waarvan de pacht niet betaald is, staan
bij inkomsten vermeld als ‘memorie’. Dat maakt rekeningen complete en betrouwbare bronnen. Bij
de beschrijving van de inkomstenpost staat meestal het stuk land, de naam van de pachter, de
pachttermijn en de pachtprijs vermeld, zoals we dat ook in een pachtcontract zouden vinden. Daarbij
staat het daadwerkelijk betaalde bedrag of de opgebouwde schuld vermeld, zodat rekeningen ook
inzicht kunnen bieden in betaalgewoonten per pachtsoort. De inkomsten worden door de
29

E.C. barones van der Borch tot Verwolde-Swemle zegt (in navolging van de heer Hoeksma) dat deze tak van
de Maas in de 14e eeuw waarschijnlijk al afgesneden was. Op basis van de kaart uit 1794 (kaart 1) lijkt dat niet
te kloppen. Zie E.C. barones van der Borch tot Verwolde-Swemle, ‘Het kasteel en iets over zijn bewoners’, in:
Buurman (red.), Ammersoyen, 13-117, alhier 14.
30
E.C. barones van der Borch tot Verwolde-Swemle, ‘Het kasteel’, 26; ‘Overzicht van de bezitters van
Ammersoyen ca 1350-heden’, in: Buurman, Ammersoyen, bijlage.
31
In 1754 spande Nicolas Joseph de Vilsteren een rechtszaak aan tegen zijn grootmoeder, waarna het
vruchtgebruik aan hem werd toegekend, zie noot 30.
32
Peter Mauritsz, 28e Rekening over 1750-1752, Arnhem, Gelders Archief (GA), 0372 Huis Ammerzoden, MS
157.
33
Leenregister van den leenhof te Ammerzoden, 1608-1771, Arnhem, GA, 0372 Huis Ammerzoden, MS 359.
Voor een korte beschouwing van de verschillende soorten bronnen die voor onderzoek naar de verpachting
van landgoederen in het algemeen beschikbaar zijn, zie: Bas van Bavel, ‘Pachtboek, pachtcontract, legger,
pachtrekeningcourant en rekening: typologie en interpretatie van de laat-middeleeuwse bronnensoorten met
betrekking tot de verpachting tot grondbezit’, in: D.E.H. de Boer, J.W. Marsilje en J.G. Smit (red.), Vander
rekeninghe: bijdragen aan het symposium over onderzoek en editieproblematiek van middeleeuws
rekeningmateriaal, gehouden in Utrecht op 27 en 28 februari 1997 (Zutphen, 1998), 99-110.
34
Leenactenboek van den leenhof te Ammerzoden, 1612-1711, Arnhem, GA, 0372 Huis Ammerzoden, MS 358;
Leenboek van Ammerzoden 1772-1794, Arnhem, GA, 0372 Huis Ammerzoden, 359a. Leenregister van den
leenhof te Ammerzoden, 1608-1771, Arnhem, GA, 0372 Huis Ammerzoden, MS 359.
35
J. Kuys en J.T. Schoenmakers benoemen dit probleem ook in: J. Kuys en J.T. Schoenmakers, Landpachten in
Holland, 1500-1650 (Amsterdam, 1981), 13-20.
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Afbeelding 1: een bladzijde uit de 28e rekening van Peter Mauritz. Gez. Loenen, 28e
Rekening over 1750-1752, Arnhem, GA, 0372 Huis Ammerzoden, MS 157, fol. 3r.

rentmeester al in hoofdstukken verdeeld, zodat uit de bron zelf al een zeker onderscheid in pacht- of
landsoortclusters ontstaat. Rekeningen zijn daarmee meteen een handzame, overzichtelijke bronnen
voor onderzoek naar pachtsoorten.
Het gebruiken van rekeningen kent uiteraard ook nadelen. Een stuk land kan meerdere keren
voorkomen in de rekening, maar met een net verschillende beschrijving. Dezelfde boomgaard wordt
bijvoorbeeld in het ene geval “het fruijt in den grooten bogert achter den hovenierhoff” genoemd,
maar heet verderop in de rekening “den grooten boomgaert”.36 Bij het opbouwen van een database
moet handmatig worden vastgesteld of het hetzelfde stuk land betreft. Naast de essentiële
informatie die er wel in staat (zie boven), ontbreekt er ook belangrijke informatie. De omvang van de
percelen wordt zelden genoemd en ook de voorwaarden van verpachting worden niet genoemd. In
dit onderzoek zijn die elementen daarom buiten beschouwing gelaten.
Alle gegevens uit de inkomstenkant van de rekening zijn overgezet naar een database. 37
Aangezien dit onderzoek gaat over pachtsoorten, is het genoeg om alleen de inkomstenkant te
analyseren. Alle verpachtbare en verkoopbare goederen staan daarin opgetekend. Bij berekeningen
36

e

Peter Mauritsz., 28 Rekening, 2v resp. 3r.
Bas van Bavel wijst op het middeleeuwse gebruik van tegenboeking, waarbij het te weinig betaalde bedrag
bij uitgaven staat opgetekend. In de rekening van Peter Mauritsz. is daar geen sprake van. Het resterende
bedrag wordt als memorie opgeschreven aan de inkomst kant. Het optekenen van alleen de inkomstkant zegt
dus genoeg over de pachtsoorten. Zie: Bas van Bavel, ‘Pachtboek, pachtcontract’, 105.
37
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zijn de pachtcategorieën aangehouden zoals die uit de hoofdstukindeling van de rekening zelf blijken.
Voor zover dat mogelijk was, zijn daarbinnen nog weer subcategorieën aangehouden. Soms volgt dat
uit de bron zelf: “volgt het nieuw hoplant achter dat van Johannis de Couw op de voorste uijlecoten
gelegen dat in ses parceelen is verpacht”.38 Soms gaat het om bij elkaar gelegen percelen. In het
laatste geval is de indeling achteraf aangebracht om het effect van factoren zoals ligging preciezer uit
te werken.

38

Mauritsz , 28e Rekening, fol. 20v.
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De verschillende pachtsoorten binnen Ammerzoden
De inkomsten van 1750-1752 zijn in de rekening verdeeld over zes ‘kapittels’ of hoofdstukken. Dat
percelen zelf al ingedeeld werden bij een categorie inkomsten, geeft aan dat de landbeheerders zelf
al onderscheid maakten tussen verschillende soorten pacht.
Onder kapittel een vallen de boomgaarden en de tienden, inclusief de daarvoor achterstallige
betalingen. Aan het begin van het hoofdstuk heeft de rendant nog duizend gulden genoteerd uit het
overschot van de vorige rekening. Kapittel twee omvat maar één inkomstenpost: een achterstallige
betaling op wat ‘bouwland’ was in het jaar waarop de betaling betrekking heeft. Uit de titel van het
hoofdstuk (zie tabel 1) blijkt dat het hoofdstuk in eerdere rekeningen groter moet zijn geweest. In
deze rekening staat echter geen actueel bouwland. Het derde kapittel betreft al het land dat met hop
is bebouwd en drie achterstallige betalingen over een gerooide boomgaard, een stukje land en een
huis met een hofje. Het vierde hoofdstuk betreft, zoals de titel al aangeeft, het land op de
uiterwaarden, houtgewas, riet, het recht om te vissen, een molen, weilanden binnen de dijk en alle
restanten uit eerdere rekeningen op dit alles. Het vijfde hoofdstuk omvat de rente over obligaties
van het kwartier Nijmegen aan de landheren en betalingen over enkele huisjes en hofjes.39 Kapittel
zes, tot slot, betreft nog enkele rentes over schulden aan de landheer en een aantal losse inkomsten
uit bijvoorbeeld de levering van palen aan het dorp.
Tabel 1: Kapittels van inkomsten met bijbehorende titel uit de rentmeestersrekening 1750-1752
Kapittel Titel
1
Ontfangh
2
Ontfangh off wel restanten van bouwlanden, waer van in dese jaeren niet is ten halven
gebout maer alle sijn verpacht onder de hoplanden
3
Ontfangh en opcompsten van de huijsen en hoplanden conform den vorige seven en
twintighste reeckeninghe
4
Vierde Capittel van de pachter der uijterwaerden als oock de binnendijex gelegen
weijlanden, vercogt hout, de visserijen, het veer over de maese, mitsgaders wint en
rosmolen
5
Ontfangh der renten en tijnsen conform de vorige 27. reeckeningh
6
Eenigen extraordinaeren ontfangh

Verschillende soorten inkomsten
Een belangrijk onderscheid tussen de verschillende categorieën van inkomsten, is het verschil tussen
koop, rente, tiende en pacht (zie ook appendix). Omdat deze allen onderdeel waren van de
bedrijfsvoering van de landheer, wordt hieronder niet alleen de verpachting maar elk van de vier
inkomstenvormen uitgediept.
Koop
Twee subcategoriën uit de rekening werden “vercogt”: het houtgewas en het riet. Het ging dan niet
om het verbouwen van riet en houtgewas, maar om het ‘oogsten’ daarvan. Wie het hout of riet
kocht, moest dat hetzelfde jaar nog kappen of oogsten.40 In 1751 konden de bomen van vier kopers
bijvoorbeeld niet meteen gekapt worden omdat de bomen “alsoo doort hooge water een jaer over
moest staen”.41 De kopers moesten toen bijbetalen. Het riet was wat sneller oogstrijp dan het hout:
dezelfde percelen riet werden elk jaar opnieuw verkocht. De houtpercelen die werden verkocht,
39

In de rekening wordt verwezen naar “Haer Ho. Ed.” als de eigenaar van de goederen. Maria Catharine de
Belver geldt dus als de ‘landheer’. Hoewel zij een vrouw is, en dus eigenlijk landvrouwe, houd ik de term
landheer aan omdat Maria door haar recht op vruchtgebruik in deze rekening in principe dezelfde rol vervult
als een landheer.
40
Zie ook: Verstegen, Gegoede ingezetenen, 39-41.
41
Mauritsz , 28e Rekening, fol 36r.
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wisselden jaarlijks. Af en toe wordt erbij vermeld dat het ging om “vier jarigh” hout. Uit de rekening
is niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor het aanplanten en onderhouden van beide gewassen.
Rente
De inkomstvorm rente was alleen van toepassing op de obligaties uit kapittel vrijf en de interesten op
leningen uit kapittel zes. De landheer had in totaal 3000 gulden uitgeleend aan het kwartier
Nijmegen, verdeeld over vier obligaties. Hij had dus geld uitgeleend aan de overheid en kreeg daar
jaarlijks de rente op terug: 4% in 1750 en 1751 en 3,5% in 1752. De landheer ontving verder nog
rente op drie losse obligaties en vijf andere leningen. Vier van de losse leningen werden betaald door
ambtsdragers van een dorp. Het lijkt erop dat een (onbekend) dorp, misschien Ammerzoden, geld
had geleend. Het totaalbedrag dat de landheer in 1750-1752 had uitgeleend, komt uit op 5475
gulden.
Tienden
De tienden vormen bezitsrechtelijk een heel specifieke inkomstencategorie. Tienden zijn van oudsher
geen vorm van pacht, maar een belasting.42 Het recht om tienden te heffen kwam oorspronkelijk aan
kerken toe. Kerken hadden het recht om één tiende van de opbrengst van het land van gelovigen op
te eisen, hetzij gewas, hetzij de jongen van dieren. In de loop van de tijd is dit tiendrecht in de
praktijk ook in handen van landheren terecht gekomen. Het recht om de tienden te heffen kon
bovendien verkocht of verpacht worden aan leken.
De heren van Ammerzoden mochten op bepaalde percelen ook tiend heffen en bovendien
nog een tiend op verbouwd hop. Tienden werden jaarlijks betaald en genoteerd in guldens. Het was
niet ongebruikelijk dat tienden in plaats van in natura in een vast bedrag per hoeveelheid gewas of
bebouwd land werden betaald. Dat lijkt hier het geval geweest te zijn. Voor de hoptiend gold in ieder
geval een vast bedrag van 18 stuivers per duizend ‘kuijl’ hop over de periode 1750-1752.43 Dat het
inderdaad om een tiende ging, een evenredig gedeelte van de opbrengst, blijkt uit het feit dat voor
de percelen over gronden die een jaar niet bebouwd worden, geen tiend werd betaald.44
Het is opmerkelijk dat de tiend geheven werd op een afzonderlijke groep percelen, die verder
nergens in de rekening voorkomt. Of de hoptiend wel op de elders genoemde hoppercelen geheven
werd, is niet duidelijk. Aangezien het recht op tiendheffing los stond van het bezit van de grond zelf,
moeten we er voor de genoemde percelen van uitgaan dat de heren van Ammerzoden wél het recht
tot tiendheffing hadden, maar de percelen niet in eigen bezit hadden. Ze lijken vervolgens geen
tiendrecht te hebben voor de percelen die zij wel in eigen bezit hadden. De precieze oorzaak van
deze constructie en, nog belangrijker, of er überhaupt tienden werden geheven op de bezittingen
van de heren van Ammerzoden, is niet bekend.
Tabel 2: Aantal bebouwde kuilen hopland en de daarbij
behorende opbrengst van de hoptiend 1750-1725 in guldens
Jaar
1750
1751
1752

42

Aantal bebouwde kuilen
184200
148250
150550

Inkomsten hoptiend
166,4
133,6
135,5

J. Kosters, Het oude tiendrecht (Arnhem, 1909), 136-164, m.n. 144-145. Met dank aan Jan Kuys: A.S. de
Blécourt en H.F.W.D. Fischer (bew.), Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht (Groningen, 1969),
218-223.
43
Mauritsz , 28e Rekening, fol 8v.
44
Mauritsz , 28e Rekening, fol 6v, 7v, 8r.

12

Pacht
Naast koop, rente en tiende was er de pacht. Pacht was in feite niet meer dan een door contract bij
wet bindende afspraak waarbij de pachter het recht kreeg het land van een andere eigenaar, de
landheer, te gebruiken en te cultiveren.45 De vormgeving van de pacht was belangrijk, omdat het
voor boeren bepaalde op welke wijze zij toegang hadden tot het land: pacht kon de vorm van een
erfelijk recht hebben of van een kortdurende huurovereenkomst. Op het land rond Ammerzoden
vond verpachting plaats in verschillende termijnen (zie tabel 3). De boomgaarden uit kapittel een
werden jaarlijks opnieuw verpacht. Van het bouwland uit kapittel twee is de pachttermijn onbekend,
omdat het bouwland in deze rekening alleen een achterstallige betaling betreft, waar dat niet bij
wordt vermeld. Ook de uiterwaarden en binnendijkse weilanden werden jaarlijks verpacht.
De enige pachtcategorieën die geen
Tabel 3: Pachttermijn per inkomstcategorie
jaarlijkse termijn kenden, waren het hopland, de
tijnsen en de visserijen. Van de visserijen is in
Termijn in jaren
slechts drie gevallen de termijn bekend. In alle drie Subcategorie
Boomgaarden
1
de gevallen was dat vier jaar. Er is geen reden om
jaarlijkse heffing
aan te nemen dat dit niet de standaard was voor Tienden
Bouwland
onbekend
visserijen, maar het staat ook niet vast. Van de
Hopland
8 (of 6 of 4)
tijnsen, de pacht van huizen en hofjes, is de termijn
Uiterwaarden
1
onbekend, maar door de formulering “jaerlicx tijns
off erfpacht” lijkt het daar om erfelijke pacht te Binnendijkse weilanden 1
koop
gaan.46
Het
hopland
kende
wisselende Hout
pachttermijnen. Meestal was de termijn acht jaar, Riet
koop
maar ook vier en zes jaar kwamen voor. De De visserij
4
pachttermijnen wisselden ook per perceel door de Obligaties
jaarlijkse rente
tijd heen. Daar zat geen chronologie in; het is niet Renten
jaarlijkse rente
zo dat de termijnen steeds korter werden of juist Tijnsen
onbekend
steeds langer. De wisseling van termijnen hield Interest
jaarlijkse rente
geen duidelijk verband met verlenging van de pacht
voor eenzelfde pachter of wisseling van pachter.
In de rekening staat verschillende keren vermeld dat de verpachting onder bepaalde
voorwaarden plaatsvond. Die voorwaarden worden alleen genoemd bij het hout, de uiterwaarden en
de binnendijkse weilanden. Zo staat bij de uiterwaarden vermeld: “Alle uijterwaerden over de maes
zijn voor den jaere 1750 pub. verpacht volgens conditie No 4” en het jaar daarop: “Alle uijterwaerden
over de maes zijn a. 1751 weder pub. verpacht volgens conditie No 5”.47 Elk jaar werden de percelen
van elk van deze subcategorieën dus samen onder een bepaalde conditie verpacht of, in het geval
van het hout, verkocht. De inhoud van de voorwaarden zelf is niet bekend. Bij de uiterwaarden en de
binnendijkse weilanden staat ook vermeld dat ze ‘publiek’ werden ‘verpacht’. Bij hout staat dat niet.
Het zou kunnen dat dit meer te maken had met de standaard formulering van de condities: “vercogt”
versus “publiecq verpacht”. Het is dan ook niet uitgesloten dat de andere percelen zonder de
vermelding van pachtcondities ook openbaar werden verpacht.
Wat publieke verpachting precies wilde zeggen, wordt niet duidelijk uit de bron. Het
betekende in ieder geval dat contracten niet onderhands konden worden verlengd. Een bron uit de
heerlijkheid Doorwerth, nabij Arnhem gelegen, geeft een suggestie van wat publieke verpachting kan
zijn geweest. In het ‘register van verpachting van weilanden, tot den Doorwerth behorende, 1738-

45

W.H. Crawford, ‘Landlord-tenant relations in Ulster 1609-1820’, Irish Economic and Social History 2 (1975), 521, alhier 6-7; Bas van Bavel en Phillipp Schofiel, ‘Introduction’, 11-12.
46
Mauritsz. 28e Rekening, fol. 65r.
47
Mauritsz , 28e Rekening, fol 30r, 31r.
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1779’, blijkt dat weilanden daar “publieq verpagt” werden door middel van een veiling.48 De
pachtconditiën werden aan het begin van de veiling voorgelezen en golden voor al de weilanden die
daarna werden verpacht. Het is aannemelijk dat dit ook is wat er in de rekeningen van Ammerzoden
bedoeld wordt met publieke verpachting.

De hoogte van de inkomsten uit de verschillende inkomstenposten
Niet alle inkomstencategorieën waren even lucratief. In tabel 4 staat hoeveel inkomsten in guldens
elk hoofdstuk omvat volgens de berekening van de rendant zelf. Het is belangrijk om daarbij
onderscheid te maken tussen wat er in de periode 1750-1752 ontvangen werd en wat er over de
jaren 1750-1752 werd betaald. Het eerste omvat ook achterstallige betalingen voor hele andere
jaren, het tweede alleen wat daadwerkelijk als een betaling voor bijvoorbeeld de pacht van één of
meer van de jaren 1750-1752 gold. Omdat betalingen vaak over meerdere jaren tegelijk werden
gedaan, is het echter moeilijk te berekenen welk bedrag uitsluitend met betrekking tot de jaren
1750-1752 werd betaald. Daarom is hier, en bij komende berekeningen, steeds gerekend met
inkomstenposten die betrekking hebben op ten minste één van de jaren 1750-1752. Die bedragen
omvatten soms dus ook betalingen voor jaren daarvoor.
Tabel 4 geeft naast het totaal ingekomen bedrag ook het aantal unieke inkomstenposten
voor de jaren 1750-1752 weer. ‘Unieke inkomstenpost’ wil zeggen dat een perceel waarover elk jaar
een losse betaling in de rekening staat genoteerd en dat dus strikt genomen geldt als drie
inkomstenposten, maar als één unieke inkomstenpost telt. Omdat het erg lastig is om vast te stellen
of twee afrekeningen dezelfde post betreffen, gelden de aantallen vooral als schatting. De inkomsten
en aantallen percelen zijn in tabel 9 nog weer uitgesplitst in subcategorieën.
Uit tabel 4 blijkt dat de meeste inkomsten voortkwamen uit kapittel vier. Dat hoofdstuk
omvat ook de meeste afzonderlijke percelen, met name door de jaarlijkse wisseling van de
houtpercelen. Hoofdstuk vijf en zes brachten het minst op, maar met het oog op het aantal
afzonderlijke posten van hoofdstuk 5, is het vooralsnog een hoog bedrag. Hoofdstuk 2 omvat, zoals
gezegd, alleen een achterstallige betaling.
Het bedrag dat elke categorie opbracht, zegt nog niets over hoeveel elke subcategorie
hoorde op te brengen. Een groot deel werd niet meteen betaald, zo blijkt uit de gegevens. Tabel 5
toont het bedrag dat betaald had moeten worden per subcategorie, de ‘schuld’. Van niet alle
percelen is het officiële pachtbedrag genoteerd. Het bedrag dat betaald moest worden staat vaker
vermeld. Daar kwam vaak wel ‘lopend geld’ bij, oftewel restschuld. Van alle losse inkomstenposten is
de schuld bekend, behalve bij een vijfde van de hoplanden. Uit de gegevens blijkt dat vooral de
uiterwaarden, de binnendijkse weilanden en het hout, allemaal onderdeel van kapittel vier, veel op
hoorden te brengen.
De uiterwaarden kennen meteen ook de hoogste pachtbedragen (zie tabel 9). Alleen het Sant
kent een hoger gemiddeld pachtbedrag met 166 gulden tegenover de 153,37 gulden van de
uiterwaarden. De hoplanden worden daarentegen voor veel lagere bedragen verpacht, met een
gemiddelde van 6,45 gulden per jaar. Of dat met de omvang van de percelen te maken heeft, is niet
duidelijk. Daar zijn de gegevens over de oppervlakten te beperkt voor.

48

Register van verpachting van weilanden, tot den Doorwerth behorende, 1738-1779, Arnhem, GA, 0383 Huis
Doorwerth, MS 18, met name fols. 4v-5r, 17r.
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Tabel 4: Totalen van ingekomen guldens volgens rendant, totaal aan
ingekomen guldens uit betalingen met betrekking tot ten minste één van de
jaren 1750-1752 en het daarbij behorend aantal unieke inkomstenposten per
kapittel

Kapittel
Ingekomen guldens*
1
1913,375
2
11,25
3
565,2
4
5719,46875
5
385,875
6
357,95
Eindtotaal
8953,11875

Ingekomen guldens
m.b.t. 1750-1752
886,46
337,85
4141,05
316
250,45
5931,81

Aantal verschillende
inkomstenposten
m.b.t. 1750-1752
22
41
85
5
10
163

* De rendant geeft zelf aan het eind van elk hoofdstuk een totaal van het ingekomen
bedrag. Bij narekening in de database komt het bedrag in kapittel 4 ongeveer 10
gulden hoger uit dan de berekening van de rendant. Het is niet duidelijk of dit komst
door een fout in de database of in de berekening van de rendant. Het missende bedrag
is niet significant voor de berekeningen.

Tabel 5: Totale inkomsten per pachtsoort: officiële pacht, daadwerkelijke inkomst en wat er betaald
had moeten worden in guldens uit inkomstenposten die betrekking hebben op ten minste één van
de jaren 1750-1752
Subcategorie
Boomgaarden
Hoptiend
Tienden
Bouwland
Hopland samen
Uiterwaarden
Binnendijkse
weilanden
Hout
Riet
De visserij
Obligaties
Renten en tijnsen*
Interest

Totaal pacht
in guldens
243,98
435,5
380,01
nvt
238,5
4901
1921
1372,75
93,75
6
nvt
20
nvt

% pacht Totaal betaald in
Totaal schuldig in
bekend guldens
guldens
88,89
165,94
100
435,5
73,33
285,02
nvt
nvt
77,08
337,85
100
2874,87
91,95
300,925
100
75
100
nvt
100
nvt

948
11,25
6
316
0
149,7

276,19
435,5
451,8
nvt
636,85
5501
1921

1373,25
93,75
6
316
0
149,7

* Renten en tijnsen betreft voor deze periode maar één post. Er is niets betaald, maar ook geen memorie
opgesteld. Strikt genomen wordt het pachtbedrag daar dus niet als schuldig gezien.
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De verschillende pachtsoorten binnen Ammerzoden
De heren van Ammerzoden hadden verschillende vormen van structureel inkomen uit bezit: uit
percelen, door verkoop of pacht, uit kapitaal, door rente en uit tiendheffingsrecht. Renten en tienden
betreffen eigenlijk geen landbeheer in de stikte zin van het woord. Tienden waren een heffing op
productie los van de bezitsregeling op de percelen zelf. Renten werden geheven op geldelijke
leningen. Alleen bij pacht of verkoop kregen boeren toegang tot land of een product van dat land
(hout of riet) in het bezit van de landheer.
Alle pachtvormen kenden relatief korte termijnen. In de ogen van Van Bavel en Schofield kan
zelfs pacht van één of twee levens lang al onder termijnpacht gerekend worden.49 De termijnen op
Ammerzoden lagen, zelf als we uitgaan van de volgens Van Bavel meest voorkomende termijnen,
namelijk tussen vijf en twaalf jaar, aan de ondergrens. Alleen de tijnsen op huizen en hofjes kwamen
mogelijk boven de acht jaar uit. De jaarlijkse pacht was zelfs een vrij extreme vorm van termijnpacht.
Zeker als de percelen inderdaad werden geveild, waren boeren gedwongen om voortdurend te
concurreren op de markt om toegang tot het land te behouden. Ook de verkoop van hout en riet
dwong boeren tot concurrentie op de markt.
Niet alle inkomstenposten waren even lucratief. De hoplanden, met de langere
pachttermijnen van tussen de vier en acht jaar, brachten opvallend minder op dan de jaarlijks
verpachte en verkochte goederen, zowel totaal als in gemiddelde pachtprijs. Het is nu de vraag of
deze korte termijnen ook leidden tot een kapitalistische landbouworganisatie met grote pachters en
wisselende perceelprijzen. Het is interessant om daarbij te kijken of de iets langere termijnen bij de
hoplanden ook samengingen met een minder commerciële organisatie met onderhandse
termijnverlenging en kleine boeren. De lagere prijzen zouden daarop kunnen duiden.

49

Van Bavel en Schofield, ‘Introduction’, 12-13; Bas van Bavel, ‘The emergence and growth of short-term
leasing in the Netherlands and other parts of Northwestern Europe (eleventh-seventeenth centuries): a
chronology and a tentative investigation into its causes’, in: Van Bavel en Schofield, The development of
leasehold, 179-213, alhier 180.
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Marktgerichtheid bij Ammerzodense pacht
Uit de rekening kunnen niet alleen formele verschillen tussen pachtsoorten worden herleid, zoals
pachttermijn of verpachting onder condities: ook de overerving van percelen of verschuiving van
percelen naar andere subcategorieën staat vaak vermeld. Uit de rekening zijn ook uitgebreide
gegevens over betaalpatronen en schulden te halen. Bovendien is het mogelijk de pachtprakrijken
van individuele pachters te achterhalen, omdat zij met naam en toenaam worden vermeld als betaler
of betaalplichtige. Al deze gegevens bieden samen een mooi beeld van de rol van de markt in de
pachtpraktijken op het landgoed. De verschillende formele pachtsoorten, maar zeker ook het
onderscheid in subcategorieën door de rendant zelf, maken het zinvol om te kijken of de markt bij
verschillende categorieën ook op verschillende manieren een rol speelde.

Bouwland, hopland en huisjes
Bijzonder opmerkelijk is het feit dat er geen bouwlanden meer waren in 1750. Alle percelen die ooit
bouwland waren, waren in 1750 inmiddels omgevormd tot hopland, getuige de titel van kapittel
twee: “Ontfangh off wel restanten van bouwlanden, waer van in dese jaeren niet is ten halven
gebout maer alle sijn verpacht onder de hoplanden”.50 Wat de bouwlanden waren, blijkt bijvoorbeeld
uit de rekening over 1728-1729. 51 In die jaren waren er nog wel bouwlanden. De akkers werden
bezaaid met onder andere boekweit, gerst en tarwe. Het deel van de landheer werd vaak naar “haer
Ho. Ed. menagie” gebracht.
De bouwlanden werden “ten halven beteult”. Dat wil zeggen dat de helft van de opbrengst
van het gewas in de plaats van een vastgestelde betaling voor de grond naar de landheer ging. Er was
dan sterk sprake van afroming van winst door de landheer. Investeren in de productie om meer winst
te maken, was voor de pachter onaantrekkelijk. De helft van de extra winst ging namelijk naar de
landheer. Het enige voordeel van halfteelt in vergelijking met een vast pachtbedrag, was dat er bij
een mislukte oogst ook minder betaald hoefde te worden. De landheer had door de halfteelt toegang
tot directe levering van granen en kon bij verkoop van (de rest van) de granen net als bij een vast
pachtbedrag meeliften op eventueel stijgende graanprijzen. Hij was daarbij echter wel afhankelijk
van de productie van de pachter, een risicovolle regeling. Bij een mislukte oogst liep de landheer
inkomsten mis.
Al in 1728-1729 was sprake van akkers die naar de hoplanden werden overgezet of publiek
werden verpacht. De rendant geeft in één geval ook een reden: “alsoo die niemant ten halven wilde
aengaen”.52 De halfteelt was duidelijk geen aantrekkelijke vorm van pacht, niet voor de heer , maar
vooral niet voor de pachter. In een omgeving met zeer korte termijnpacht en de daarbij behorende
concurrentie op de landmarkt, was winst maken belangrijk. De halfteelt was een pachtvorm waarbij
dat niet goed kon.
Er waren twee stukken land die wel in halfteelt gepacht werden in de jaren 1750-1752: “land
bij huijs en hoff bij het kerkhoff” en “twee ackerkens bij het huijs den potlepel”.53 Halfteelt werd dus
nog wel toegepast, maar in dit geval alleen op kleine percelen. Beide staan verantwoord onder de
hoplanden en niet onder de bouwlanden of tijnsen. In dit geval werd dus hop ‘ten halve beteult’. Bij
twee andere kleine percelen onder de hoplanden was geen sprake van halfteelt. Toch is de omvang
de twee percelen de enige mogelijke verklaring van het voortleven van halfteelt aldaar: de landheer
zou bij een mislukte oogst op een klein perceel weinig inkomsten missen en de pachters zouden
zonder de afroming van winst door de heer toch geen indrukwekkende winst maken.
De hoplanden, waar de bouwlanden naartoe geschoven werden, kenden de langste
pachttermijnen van alle subcategorieën binnen de heerlijkheid Ammerzoden. Toch vielen de
hoplanden wel onder leasehold zoals Van Bavel en Schofield die definiëren. Een termijn van acht, zes
of vier jaar was weldegelijk een veel beperkter termijn dan de oude copyhold van één of meer levens
50
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lang. Uit minder dan een vijfde van de betalingen over hopland blijkt dat een perceel tweemaal door
dezelfde pachter werd gepacht. Dat de termijn langer was ten opzichte van de jaarlijkse pacht, wilde
dus nog niet zeggen dat de verpachting ook een minder commerciële vorm kende door onderhandse
overeenkomsten met individuele pachters. De voortdurende wisseling van pachters per perceel duidt
op verpachting via de landmarkt, zoals we dat zouden verwachten bij een streng gehanteerde
commerciële lease.54 Expliciet erfelijke pacht, zoals dat bij de copyhold kon voorkomen, kwam alleen
in eerdere jaren voor bij de tijnsen op huizen en hofjes.
Het is niet na te gaan of de marktgerichte verpachting terug te zien is in wisselende prijzen.
Daar zijn de gegevens per perceel niet voldoende serieel voor. De ontwikkeling van de termijnen kent
zoals gezegd geen duidelijke lijn. Het is wel opvallend dat bij elkaar gelegen percelen soms parallel
liepen in het ingangsjaar van de pacht. Ook de wisseling in lengte van achtereenvolgende termijnen
liep daar parellel. Zo werden de drie percelen op de “8 hont neffen kercksmergen” in 1734 voor acht
jaar, in 1742 voor vier jaar en in 1746 weer voor acht jaar verpacht. Ook hieruit blijkt dat individuele
afspraken met pachters geen rol speelden bij deze pachtvorm.

Jaarlijkse verkoop of verpachting
Boomgaarden, binnendijkse weilanden, hout, riet en uiterwaarden werden jaarlijks opnieuw
verpacht of verkocht. Er was bij deze jaarlijkse vormen van pacht weinig over van de vaak erfelijke
copyhold met vaste prijzen. Doordat de percelen met slechts korte tussenposen op de landmarkt
terechtkwamen, waren pachters gedwongen op de markt te concurreren voor toegang tot land. Dit is
een belangrijk punt in Brenners these over het ontstaan van agrarisch kapitalisme, een punt dat Van
Bavel navolgt in zijn onderzoek naar het Gelders Rivierengebied.55 In hoofdstuk 1 bleek al dat
jaarlijkse verpachting bij uitstek een vorm is waarbij die marktconcurrentie plaats zou moeten
vinden.
Bij de percelen die jaarlijks werden verpacht of verkocht is het prijsverloop goed te
reconstrueren (zie tabel 6), in tegenstelling tot bij de eerdergenoemde meerjarige pachten. Alleen
het hout en de tienden kenden te veel wisseling van percelen om conclusies aan de gemiddelde
pacht- of koopprijs te verbinden. Uit de gegevens blijkt dat prijzen voor dezelfde percelen sterk
fluctueerden. De uiterwaarden zagen bijvoorbeeld over de periode 1750-1751 een prijsstijging van
61% en het sant een stijging van 79%. Het riet maakte de meest opmerkelijke prijssprong: van 1751
naar 1752 steeg de prijs van dezelfde vier percelen 331%. Sommige percelen bleven in prijs stijgen,
zoals de meren, de langhweij en de overige binnendijkse weilanden; de meeste percelen daalden na
1751 echter in prijs.
De voortdurende wisseling van pachtprijzen duidt op marktwerking bij de verpachting van de
percelen. Het past goed in het beeld van tegen elkaar opbiedende pachters, dat naar voren komt uit
de vermelding van publieke verpachting. Uiteraard zal ook de verwachte opbrengst van de
verschillende percelen een rol hebben gespeeld in de prijsontwikkeling, maar dat bevestigt alleen het
beeld van marktafhankelijke verpachting.
De overgang naar leasehold had voor landheren alleen zin als er ook daadwerkelijk concurrentie
was om land. Volgens zowel Brenner als Hoyle was de reden van overgang immers het verhogen van
inkomens.56 Die inkomens bleven onder de copyhold achter, omdat de pachtprijs voor een lange
termijn was vastgesteld en niet mee kon groeien met stijgende prijzen. Het risico daarvan was dat de
inkomens ook konden dalen als de vraag naar land afnam. Ook op Ammerzoden zien we prijzen
dalen. De gigantische prijsstijgingen die met name de uiterwaarden maakten, tonen echter dat er
weldegelijk veel vraag naar het land binnen de heerlijkheid was.
Voor hout en riet geldt min of meer hetzelfde. De losse verkoop van percelen hout en riet voor
oogst was niet meer dan een eenmalige transactie. De prijsontwikkeling en wederpacht van percelen
54
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zijn voor hout niet te traceren omdat de verkochte percelen elk jaar wisselden. Bij riet zien we echter
wisselende kopers en wisselende prijzen voor dezelfde percelen, zodat we ervan uit kunnen gaan dat
er geen gewoonterecht heerste bij verkoop van deze goederen. Dat is ook het meest aannemelijk bij
verkoop.
Tabel 6: Gemiddelde pachtbedrag per jaar over 1750-1752 van de landsoorten die gedurende die
periode jaarlijks werden verpacht of verkocht, met het aantal percelen waar dat bedrag van
bekend is.
Subcategorie/Jaar

1750
1751
1752
Gemiddelde Aantal Gemiddelde Aantal Gemiddelde Aantal
Boomgaarden
13
5
20,4
5
12,67
6
Binnendijkse weilanden
18,46
26
27,30
27
26,07
27
 Binnendijkse weilanden
10,14
7
10,50
8
11,29
7
7,13
8
8,88
8
9,75
8
 De meren
24,33
3
35,00
3
34,33
3
 De slagen
 Kalverweij
28,00
2
47,50
2
43,00
2
40,50
2
51,00
2
55,00
2
 Langhweij
 Sant
114,00
1
204,00
1
180,00
1
9,33
3
25,33
3
17
4
 Wei in de boomgaarden*
Houtgewas
16,08
12
56,76
17
21,10
10
Riet
7,00
1
4,00
4
17,25
4
Tienden
11,00
14
12,00
8
11,45
11
Uiterwaarden
112,50
10
181,00
10
166,60
10
Eindtotaal
29,76
68
52,479
71
41,94
68
* van alle subcategorieën is gecontroleerd of het ‘aantal percelen’ ook steeds dezelfde percelen betreft. Dat
is bij alle subcategorieën inderdaad het geval, behalve bij de wei in de boomgaarden, waar één van de drie
percelen over 1750 en 1751 wisselt.

Schuld en betaling
Lange tijd werd gedacht dat het toestaan van schulden een manier was van de landheer om de
pachter aan zijn landgoed te binden.57 In het artikel ‘Chained to the manor? Payment patterns and
landlord-tanant relations in the Salland region of the Netherlands around 1750’ beargumenteren Tim
Kooijmans en Joost Jonker echter dat pachters schulden en verlate betalingen juist konden gebruiken
om moeilijke tijden te overbruggen en dat de meeste schulden uiteindelijk werden terugbetaald.
Creatief schuiven met kapitaal werd zo een middel om binnen een marktgerichte samenleving
inkomsten en uitgaven bij te sturen.
Binnen landgoed Ammerzoden werden veel pachtbedragen niet of slechts ten dele door
pachters betaald (zie tabel 7). De landheer miste 45,4% op al zijn inkomsten over de jaren 1750-1752
samen: slechts 5931,81 van de 10861,79 gulden werd daadwerkelijk meteen betaald. Met name van
de binnendijkse weilanden en het riet werd maar een klein deel betaald van wat de pachters samen
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Tabel 7: Betalingsgegevens per subcategorie in guldens voor inkomstenposten die ten minste betrekking
hebben op één van de jaren 1750-1752
Subcategorie

Boomgaarden
Hoptiend
Tienden
Bouwland
Hoplanden
 Dwarsland
 Geelrijs
 Hopland
 Huizen en
landerijen
 Nieuw hopland
 Uijlecoten
Binnendijkse
weilanden
 Binnendijkse
weilanden
 De meren
 De slagen
 Kalverweij
 Langhweij
 Molen
 Sant
 Wei in de
boomgaarden
Houtgewas
Riet
Uiterwaarden
Visserij
Obligatie
Renten en tijnsen
Interest
Overig

20

% van te
Gemiddeld Aantal
Gemiddelde Aantal
betalen
onbetaald
(deels)
Pacht
betalingen
bedrag
bedrag
onbetaald
betaald
60,08
22,05
5
18
15,25
100
nvt
nvt
63,09
13,90
12
34
11,52
53,05
33,22
9
36
6,45
100
0
1
8,33
100
0
1
5,25
53,76
44,33
3
15
5,53

Gemiddeld
geheel
betaald
bedrag
12,76
Nvt
12,96
12,29
24
15
12,89

62,36
41,00

30
27,2

0
1
5

5,8
7,89

0
5
14

10,93
10,5

15,67

26,56

61

25,61

80

10,11

28,21
15,05
6,41
4,37
40,00
10,52

12
10,94
29,22
37,78
43,95
148,54

14
16
9
6
4
3

10,64
8,58
31,22
39,5
48,83
166

22
24
9
6
6
3

7,63
3,88
47
-

3,49
69,03
12,00
56,36
100
100
100
100

18,44
18,39
13,75
131,34
-

9
22
6
20
-

17,2
35,20
10,42
153,37
6
Nvt
20
Nvt
Nvt

10
39
9
31
1
10
1
6
5

6
55
3,75
127,45
6
31,6
24,95
20,15

schuldig waren te betalen: minder dan 20%.58 Van de meeste subcategorieën werd niet meer dan
60% van het te betalen bedrag betaald. De obligaties en interesten werden wel geheel betaald. A de
obligaties gold het houtgewas als één van de best betaalde categorieën.
Voor de houtgewassen gold dat het gemiddelde bedrag dat onbetaald bleef ver onder de
gemiddelde koopprijs lag. Dat betekent dat in de meeste gevallen een gedeelte van het bedrag wel
werd betaald. Dat zou te maken kunnen hebben gehad met de verkoop: als er inderdaad sprake was
van opbod voor de houtkap, is het logisch dat het niet op prijs werd gesteld als de koper niet ten
minste een groot deel van het hout alvast kon betalen. Hout was bovendien een behoorlijke
inkomstenpost voor de heer, in tegenstelling tot het riet. Dat het riet niet zo belangrijk was voor de
inkomsten van de heer kan verklaren waarom daar zo’n laag percentage van het bedrag werd
betaald aan de landheer.
Net als voor het hout gold voor de uiterwaarden dat het gemiddelde onbetaalde bedrag lager
lag dan de prijs. Dat ook het gemiddelde in zijn geheel betaalde bedrag onder de pacht lag, duidt
erop dat het gat tussen het betaalde en het te betalen bedrag ontstond doordat de hoogste pachten
slechts ten dele werden betaald. Elf maal werd de gehele pacht niet betaald, maar ook dat bedrag lag
met 85 gulden veel lager dan de pacht. Als een stuk land in zijn geheel niet werd betaald, waren dat
dus de wat minder prijzige stukken land. Dat de pachtprijzen van de uiterwaarden zo hoog lagen kan
meteen een verklaring zijn voor dit betalingspatroon. Het kan goed zijn dat alleen kapitaalkrachtige
pachters in aanmerking kwamen voor de duurdere uiterwaarden.
Voor de hoplanden gold het omgekeerde: het gemiddelde niet-betaalde bedrag lag ver
boven de pachtprijs. Ook de betaalde bedragen lagen echter ver boven de pacht. De verklaring
daarvoor is dat pachters jaren achter liepen met de pacht. Ook voor de boomgaarden en
binnendijkse weilanden gold dat het hoge bedragen waren, die niet werden betaald. Bij deze
subcategorieën werden alleen de lagere bedragen in hun geheel betaald. De weilanden vormen ook
de subcategorie waarbij relatief het grootste aantal onbetaald bleef.
Het schuldenpatroon op Ammerzoden was voor de landheer bijzonder nadelig. Bij het hout
en de uiterwaarden werd het grootste gedeelte van de percelen en de pacht- of koopsommen nog
betaald. Hier lijken schulden inderdaad door pachters te zijn ingezet binnen een commerciële pachtof koopvorm om een lastigere periode te overbruggen, zoals Kooijmans en Jonker dat constateren
voor de pachters in het Salland. Het is niet onlogisch dat de landheer deze beperkte vorm van
schulden toestond.
Bij binnendijkse weilanden, riet en boomgaarden lijken de schulden van een andere aard te
zijn. Hier werden grote bedragen niet betaald. Voor de hoplanden, waar pachters jaren konden
achterlopen op de pacht, gold dat al helemaal. Het kan zo zijn geweest dat schulden hier dezelfde
overbruggende functie hadden. De landheer zou de schulden dan toegestaan hebben omdat de
pachters door een economische dip in zwaar weer zaten, terwijl de concurrentie om land wel groot
bleef. Gezien de zeer lage betalingspercentages lijkt het er echter meer op dat de landheer niet zo’n
haast had met het ontvangen van betalingen, ondanks het feit dat dit voor de heer een heel
onaantrekkelijke wijze van bedrijfsvoering was. De landheer bood dus in ieder geval de ruimte aan
schulden. Schulden vormden geen drempel voor het blijven pachten van percelen.

De pachter
In Brenners these over Engeland en in het werk van Van Bavel hangt het kapitalisme nauw samen
met het ontstaan van de kapitalistische groot-grondbezittende pachter.59 Met de komst van grote
pachters, groeit ook het aantal landloze arbeiders, die op de landerijen van de grote pachters
werken. Shaw-Taylor en Ghosh benadrukken het belang van deze groep voor het ontstaan van
58
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kapitalisme.60 Grote pachters maken meer winst dan nodig is om zichzelf in leven te houden. Ze
belichamen daarmee meteen de geest van winstmaximalisatie.61 De vrije toegang tot land via de
markt, die ontstond via de korte termijnpacht, maakte de accumulatie van land mogelijk. Hoe groter
het land van één pachter was, hoe efficiënter en goedkoper hij het kon bebouwen, hoe meer winst
hij maakte en hoe meer land hij kon weer opkopen.
We zien deze ontwikkeling slechts ten
dele terugkomen in het pachtersbestand. Uit de Tabel 8: Aantal pachters, gemiddeld aantal
inkomstenposten met betrekking tot ten minste percelen en gemiddelde pacht per categorie
één van de jaren 1750-1752 komen al meer dan van totaal te betalen bedrag per pachter
200 pachters voor. Omdat namen steeds anders
Gem.
werden geschreven, kinderen soms een andere
Totaal te
bedrag
achternaam hadden en percelen ook door
betalen
Aantal
Gem.
aantal
per
meerdere pachters samen werden gepacht, is het
bedrag
pachters
percelen
perceel
rekenen aan de hand van pachters erg lastig. De
0-50
95
1,3
14,95
volgende gegevens zijn daarom slechts ter
indicatie. Het gemiddelde pachtbedrag van een
50-100
20
2,5
37,2
pachter was ongeveer 41 gulden. Pachters met
meerdere percelen waren meestal actief in
100-200
10
3,5
58,7
meerdere subcategorieën; combinaties van
uiterwaarden en boomgaarden, hopland en
200-400
12
1,8
216,3
weiden of hopland en hout komen allemaal voor.
>400
4
5,3
396,9
Er waren wel een aantal ‘grote’ pachters. Schout
Loenen had bij elkaar 16 percelen, waarover hij
650 gulden moet betalen, en deelt met de
rendant nog een uiterwaard met visserij voor 300
per jaar.
Veruit de meeste pachters hoefden in totaal minder dan 50 gulden te betalen voor
gemiddeld nog geen twee percelen. Pachters die in totaal meer moesten betalen, tussen de 50 en
200 gulden, hadden niet alleen meer percelen, maar pachtten ook voor een hogere gemiddelde
perceelprijs. Pachters met de hoogste gemiddelde bedragen pachtten gemiddeld weer minder
percelen (zonder schout Loenen is het gemiddelde 1,7).
Er was dus wel degelijk een aantal kapitaalkrachtige pachters dat veel en dure percelen
aankocht. Iemand als schout Loenen kon onmogelijk zijn land zelf hebben gecultiveerd. Hij zal dus
knechten gehad hebben, mensen die in ieder geval deels afhankelijk waren van (marktbepaald) loon
voor hun levensonderhoud. Het grootste gedeelte van de pachters bleef echter redelijk bescheiden.
De grote pachters zullen in 1750 nog geen grote concurrentie hebben gevormd voor de kleine
boeren; zij beperkten zich tot de echt dure percelen. Kleinere pachters waren binnen dezelfde
subcategorieën actief, maar bij de goedkopere percelen. Er was nog niet echt sprake van
grootschalige landopkoping, hoewel er al wel een middengroep was die meerdere percelen pacht of
koopt. Dat de pachter van meerdere categorieën percelen hadden, wil bovendien zeggen dat
pachters die percelen in langduriger pacht hadden ook meedraaiden in de jaarlijkse
verpachtingsrondes.

De locatie van de percelen
Een aantal op het eerste gezicht niet zo verschillende pachtsoorten, blijkt bij nadere beschouwing
toch essentieel te verschillen. Zowel de uiterwaarden als de boomgaarden kenden eenjarige
termijnen, maar de boomgaarden kenden beduidend lagere pachten dan de uiterwaarden. Uit de
analyse van de schulden blijkt dat elke pachtsoort zijn eigen betalingspatroon kende. De
subcategorieën waren dus weldegelijk elk anders. Wie de percelen, voor zover mogelijk, op een kaart
60
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tekent, ziet dat elke subcategorieën zijn eigen plek kende binnen de heerlijkheid Ammerzoden (zie
kaart 2). Veel recente landduidingen komen nog overeen met die van 1750. Van een aantal percelen
en (sub)categorieën is de (globale) ligging dus op de huidige topografische kaart te herleiden.
Drie pachtsoorten hadden een afgebakende eigen plek: het riet, bij Well; de uiterwaarden,
aan de Maas; en het hopland, geheel binnen de ringweg rond Ammerzoden. Het hout en de
boomgaarden zijn niet goed te lokaliseren, maar gezien de aard van de bebouwing in die categorieën
zou het niet vreemd zijn als die overal verspreid lagen. Ook de weilanden en tienden lagen, voor
zover te lokaliseren, verspreid. De verst gelegen percelen vallen onder de tienden. Het zou in dat
opzicht begrijpelijk zijn dat de heren van Ammerzoden daar geen bezit, maar wel tiendrecht hadden
(zie hoofdstuk 1). Er lagen echter ook tienden dichterbij. Hoe deze constructie zo gekomen is, is zoals
gezegd niet geheel duidelijk.
De namen van drie percelen wijzen erop dat de uiterwaarden net als de binnendijkse
weilanden als weide of in ieder geval voor het gras verpacht zijn: “de 3 mergen hoogh Groenendael
en 2 mergen halsse weij”, “het gras riet en biesen op de Cooij en Vogelsweij” en “het gras en riet het
hoenderroest genaemt”. Het feit dat het uiterwaarden zijn, betekende waarschijnlijk dat het
vruchtbare weidegrond was: als de Maas buiten haar overs trad legde zij daar vruchtbare klei neer.
Dat zou kunnen verklaren waarom deze percelen zo gewild waren en dus zulke hoge prijzen konden
opleveren.
Het hop lag juist vrij hoog en veilig achter dijken, al werd het in 1751 alsnog door een
overstroming getroffen.62 De locatie van het hop kan ook te maken hebben gehad met het vervoer
van het gewas: het lag vlakbij het kasteel en binnen de grote weg. Hop is een meerjarige plant. Waar
riet en gras elk jaar kunnen groeien, kan er jaren achtereen van dezelfde hopplant worden geoogst.63
Dat zou het verschil in pachttermijnen kunnen verklaren. Opmerkelijk is dat de boomgaarden wel
jaarlijks werden verpacht, terwijl boomgaarden ook meerjarige projecten zijn. Dan hield de landheer
willens en wetens vast aan een langere pachttermijn voor de hoplanden. Hop werd ook in de 18e
eeuw al verbouwd aan stokken. Behalve het aanleggen van de stokconstructies en een wat
bewerkelijk oogstproces, was hop geen gewas dat intensief aandacht behoefde. Het verschil met de
boomgaarden is daarom des te opmerkelijker.
De hopbouw werd niet gedomineerd door een ander type boeren dan de jaarlijks verpachtte
gronden. Pachters van de hoplanden hadden regelmatig ook eenjarige landen in pacht. Het was dus
niet zo dat de hoplanden werden bebouwd door het type pachter dat de jaarlijkse concurrentieslag
niet aankond en aan wie de landheer daarom de stabielere pachttermijn van vier tot acht jaar gunde.
Het zou kunnen zijn dat er niet zo veel concurrentie was om het hopland. Dat zou de lage prijzen
kunnen verklaren. De landheer zou dan (nog) niet veel baat hebben gehad bij jaarlijkse termijnen,
zodat een ‘oudere’ vorm van pacht gehandhaafd bleef. Boeren hadden juist baat bij deze stabiele
vorm van toegang tot inkomsten. Het zou ook kunnen dat het verschil toch zit in de investering in
opbouw en onderhoud van de stokcontructies. Helemaal duidelijk wordt het niet.

62

Topographic-map.com, ‘Ammerzoden’ (Google, 2017) <http://nl-nl.topographicmap.com/places/Ammerzoden-5431778/> [geraadpleegd op 19-5-2017].
63
Evert de Jonge, Bier brouwen op de Veluwe: een reis door het heden en verleden van hop, bier en brouwerijen
(Barneveld, 2011), 51-57.
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Kaart 2: Moderne topografische kaart van Ammerzoden met daarop de percelen van verschillende subcategorieën gelokaliseerd voor zover mogelijk

Legenda:
Globale meander
conform de kaart
uit 1794
Dijk conform de
kaart uit 1794
Kasteel
Ammersoyen
Molens conform
de kaart uit 1794
Tienden voor
zover
gelokaliseerd
Hopland voor
zover
gelokaliseerd
De twee enige
gelokaliseerde
binnendijkse
weilanden
Globale locatie
riet
Heilige weg, ook
bekend uit de
rekening
Bron: precieze herkomst onbekend, ‘De vroegere Meanders van de Maas bij Ammersoyen volgens de huidige topografische kaart schaal 1:25000 (verkleind)’, zie: E.C. van der
Borch tot Verwolde-Swemle, ‘Het kasteel en iets over zijn bewoners’, in: D.J.G. Buurman (red.), Ammersoyen: bijdragen tot de geschiedenis van het kasteel, de heerlijkheid en de
heren van Ammersoyen (Arnhem, 1986), 13-118, alhier 14.

Marktgerichtheid bij Ammerzodense pacht
Uit dit alles blijkt dat de kenmerken van de pachtvorm (inclusief verkoop) nauw verbonden waren
aan wat er daadwerkelijk verpacht werd. De toegang van pachters tot hout, boomgaarden,
uiterwaarden en weilanden, was door de zeer korte termijnen sterk marktbepaald. Dat blijkt ook uit
de zeer wisselende prijzen. Van deze categorieën waren het hout en de uiterwaarden weer een
onderdeel apart. De uiterwaarden leverden vaak hoge bedragen op en werden dan meteen
grotendeels betaald. Ook het hout, een belangrijke inkomstenpost voor de landheer, werd meteen
grotendeels betaald. In beide gevallen kan dat verklaard worden door het belang van de
subcategorie als inkomstenpost voor de landheer en door de hoge afzonderlijke perceelprijzen.
De binnendijkse weilanden werden een stuk minder goed betaald. Toch was ook daar sterke
fluctuatie van prijzen en jaarlijkse verpachting door steeds wisselende pachters. Ook deze percelen
kenden dus een vrij kale commerciële pachtvorm. Heel anders waren de hoplanden, met hun langere
pachttermijn en de jarenlange betalingsachterstanden. Ook dit was echter een commerciële
pachtvorm blijkens de steeds wisselende pachters. Toch blijft het opmerkelijk dat de landheer niet
overal jaarlijkse termijnen hanteert: visserij, hop en tijnsen hadden evengoed verpacht kunnen
worden in een jaarlijkse leasehold.
Wat betalingsachterstanden betreft, lijkt de landheer redelijk welwillend te zijn geweest. De
pacht was dan wel sterk commercieel, veel van het land werd nog steeds gepacht door relatief kleine
pachters. Misschien is dat een reden geweest voor de landheer om de massale wanbetaling toe te
staan. Toch deden deze kleine pachters al wel mee in verschillende pachtcategorieën en wisselden ze
jaarlijks van percelen. Bijna alle pachters waren dus actief in de jaarlijkse markt van pacht en
verkoop. Grote kapitaalkrachtige pachters waren er ook al wel, zij het in beperkte mate. De landheer
was, al met al, nog geen commerciële ‘huurbaas’. Van landbeheer op basis van langdurige contact
met vaste pachters was echter ook geen sprake meer. De precieze verhoudingen tussen markt,
pachter en landheer was afhankelijk van wat er verpacht werd.
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Conclusie
De heren van Ammerzoden verdienden geld op verschillende manieren: door het uitlenen van geld
tegen rente, via het tiendheffinsrecht op bepaalde percelen en hopgewas, door de verkoop van hout
en riet en door de verpachting van hun landgoederen. Pacht en verkoop waren dus maar een deel
van hun bedrijfsvoering. Voor de meer dan tweehonderd pachters die zij hadden, waren pacht en
verkoop echter essentieel voor inkomsten. De vormgeving van de pacht bepaalde de toegang van de
pachters tot het land en het gewas waarmee zij in hun levensonderhoud konden voorzien.
Pachtvormen waren daarmee niet alleen bepalend voor de inkomsten van de heer, maar ook voor de
mogelijkheden van de pachter. Bij lange pachttermijnen hoefden pachters zich minder zorgen te
maken over concurrentie om het land. Bij korte pachttermijnen, zeker als die termijnen streng
werden aangehouden, werden ze gedwongen te concurreren op de landmarkt en moesten ze er alles
aan doen zo veel mogelijk winst te maken om hun positie op de landmarkt te verstevigen. Zo luidt in
ieder geval de these van Robert Brenner.
Een analyse van pacht en landbeheer in de heerlijkheid Ammerzoden bevestigt dat. Alle
pachtsoorten vielen onder de korte commerciële leasehold zoals Bas van Bavel en Phillipp Schofield
die definiëren. Binnen Ammerzoden was de termijnpacht zelfs bijzonder ver doorgevoerd: de meeste
percelen kenden pachttermijnen van een jaar. Zoals we dat zouden verwachten bij een
marktbepaalde pachtvorm, wisselden prijzen snel en hadden pachters elk jaar andere percelen in
pacht. Alleen de huizen en hofjes kenden mogelijk erfpacht. Misschien is dat te verklaren door het
feit dat huizen standaard voor een langere periode achtereen bewoond worden. Een jaarlijkse
wisseling van pachter is daar niet logisch. Dat geeft meteen een belangrijke conclusie aan: de
precieze kenmerken van de pacht, zoals de gemiddelde prijs, betalingspatronen en termijnen, waren
afhankelijk van wat er daadwerkelijk verpacht werd.
De korte termijnen bij de pacht corresponderen met het beeld dat Van Bavel geeft van het
Gelders Rivierengebied als vroeg agrarisch kapitalistisch gebied. Rond 1750 waren er al een aantal
grootgrondpachters. Zij belichamen de geest van vrijwillige winstmaximalisatie, die volgens Shami
Ghosh kenmerkend is voor het kapitalisme. Het grootste gedeelte van de pachters had echter maar
één of twee percelen. Grootgrondpachters domineerden het gebied niet. Het is maar zeer de vraag
of deze grondverdeling een groot landarbeidersproletariaat in stand hield, volgens Ghosh een andere
belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van een kapitalistische samenleving. Het feit dat de
landheer betalingspatronen toestond waarbij minder dan 60 procent van de bedragen meteen aan
hem werden betaald, komt bovendien niet overeen met een puur commerciële bedrijfsvoering.
Ghosh lijkt daarmee voor Ammerzoden gelijk te hebben met zijn stelling dat zuiver kapitalisme pas
na 1750-1800 doorbrak. Winstmaximalisatie en marktdynamiek kenmerkten de landbouworganisatie
binnen Ammerzoden rond 1750, maar waren nog niet allesoverheersend.
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Appendix: tabel 9

60,08
100
63,09

22,05
nvt
13,90

6
1
16

6
1
15

verspreid
hopland
verspreid

boomgaard
tiend
tiendpacht

6,45
8,33
5,25
5,53

3
5
5,25
3

12
12
5,25
8

337,85
24
15
154,65

636,85
24
15
287,65

53,05
100
53,76

33,22
44,33

1
78
4
6
37

-*
41
3
1
13

onbekend
binnen de ring
binnen de ring
binnen de ring
binnen de ring

onbekend
hopbouw
hopbouw
hopbouw
hopbouw

pacht
tiend
tiend
halfteelt
pacht
pacht
pacht
pacht

3

4

5

Hoplanden

Dwarsland

Geelrijs

Hopland

Huizen en
landerijen

Nieuw hopland

Uijlecoten
Binnendijkse weilanden

Binnendijkse
weilanden

De meren

De slagen

Kalverweij

Langhweij

Molen cum
annexis

Sant

Wei in de
boomgaarden
Houtgewas
Riet
Uiterwaarden
Visserij
Obligatie
Renten en tijnsen

5,8
7,89
25,61

4
4
1

7,5
12
204

49,7
94,5
300,93

79,7
230,5
1921

62,36
15,67

30
27,2
26,56

3
6
22
44

4
17
29

binnen de ring
binnen de ring
binnen de ring
binnendijks

hopbouw?
hopbouw
hopbouw
weide

pacht
pacht
pacht
pacht

10,64
8,58
31,22
39,5
48,83

1
1
17
20
40

35
21
48
61
58

66
31
18
10,35
117,2

234
206
281
237
293

28,21
15,05
6,41
4,37
40,00

12
10,94
29,22
37,78
43,95

12
12
3
2
2

9
8
3
2
2

onbekend
rond uijlecoten
onbekend
onbekend
onbekend

weide
weide
weide
weide
weide

pacht
pacht
pacht
pacht
pacht

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

166

114

204

52,38

498

10,52

148,54

1
2

1

bij de molens
onbekend

weide
weide

pacht
pacht

Ja
Ja

17,2
35,20
10,42
153,37
6
Nvt

6
3,5
1,75
3
6
Nvt

39
180
32
485
6
nvt

6
948
11,25
2874,87
6
316

172
1373,25
93,75
5101
6
316

3,49
69,03
12,00
56,36
100
100

18,44
18,39
13,75
131,34
-

10
66
5
13
7
7

4
39
5
11
1
4

verspreid
verspreid
Wellse waard
aan de maas
in de maas
-

weide
houtbouw
rietbouw
gras/biezen
visserij
lening

pacht
koop
koop
pacht
pacht
rente

Termijn
(meest)

Indicatie
gebruik

Ligging

Expliciet
Publiek

276,19
435,5
451,8

Pachtvorm

Aantal
percelen
1750-1752

165,94
435,5
285,02

Gem.
onbetaald
bedrag

28
nvt
50

% van
schuldig
betaald

3
nvt
0,3

Totaal
schuldig
bedrag

Totaal
aantal
percelen**

2

Boomgaarden
Hoptiend*
Tienden
Bouwland

Totaal
betaald
bedrag

15,25
nvt
11,52

Gem.
Pacht-/
koopprijs
1

Min. pacht/ koopprijs

Kapittel / Categorie

Max. pacht/ koop prijs

Samenvatting van gegevens per subcategorie voor inkomstenposten die betrekking hebben op ten minste één van de jaren 1750-1752*

1
1
1
Onbekend
8

1

4/5
1
1
4
1
Onbekend
1
1

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Ja
Nee
Nee
Ja
Nee
Nvt

20
20
20
6
1
huis / hof
pacht
Nee
Interest
Nvt
Nvt
Nvt
149,7
149,7
100
7
6
lening
rente
Nvt
Overig
Nvt
Nvt
nvt
100,75
100,75
100
Nvt
5
4
incidenteel
nvt
Nvt
*Bedragen steeds in guldens
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** Het vaststellen van aantallen unieke percelen moest met de hand, de gegevens dienen daarom alleen ter indicatie. De grote foutmarge kan het verschil tussen het in totaal genoemde aantal percelen en
het voor de jaren 1750-1752 genoemde aantal percelen echter niet verklaren. Wat er met die percelen is gebeurd, is niet duidelijk. Het is niet logisch dat de rendant ze is vergeten te noemen, als ze nog wel in
het bezit waren van de landheer. Conclusies in dit onderzoek betreffen alleen die percelen die (ook) genoemd zijn voor de jaren 1750-1752.
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