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Inleiding
Het historische proces in Nederland, net als dat van veel andere landen, wordt over het
algemeen bestempeld als een proces met allerlei conjuncturen. Nederland kende een
economische Gouden Eeuw in de zeventiende eeuw, maar kon deze groei niet vasthouden in
de achttiende eeuw. De teneur binnen de geschiedschrijving is dat het in de negentiende eeuw
een stuk slechter ging met de Nederlandse bevolking. De Gouden Eeuw was namelijk reeds
enige tijd voorbij. Wat deze terminologie betreft, is de vraag wat het einde van de Gouden
Eeuw zegt over de tijd die daarna kwam. Misschien was dit wel een tijd van economische
stagnatie of zelfs krimp. De industriële revolutie zorgde voor de komst van fabrieken waar
sprake was van erbarmelijke arbeidsomstandigheden en vooral de arme stadspopulatie te
lijden had onder de slechte leef- en werkomstandigheden. Urbanisatie en migratie versterkten
deze teloorgang van leefomstandigheden. De negentiende eeuw in Nederland wordt dus
gezien als een periode waarin vooral bij de stadsbewoners een slechte levensstandaard
heerste.1
Over de vraag of dit beeld accuraat is, wordt door historici nog steeds veel
gepubliceerd. Een aanzienlijk gedeelte is het niet eens met dit beeld van de negentiende eeuw
en zegt dat dit veel genuanceerder ligt.2 De Nederlandse historicus J.W. Drukker schreef in
1997 dat dit allemaal afhangt van de aspecten die in ogenschouw worden genomen. Wanneer
de Nederlandse economie in de breedte wordt bekeken, dan bleek een proces van
economische stagnatie gaande. Toch maakte de gezondheidszorg grote stappen in de
negentiende eeuw. Daarnaast ging steeds meer overheidsgeld naar de armenzorg. Deze
ontwikkelingen zorgden ervoor dat de levensstandaard verder steeg.3 Ook de infrastructuur in
Nederland werd grotendeels verbeterd, waardoor de levensstandaard nog verder steeg.4
Desondanks leefde 21% van de Nederlanders in 1850 onder de armoedegrens en groeide de
sociale ongelijkheid.5
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Met levensstandaard wordt zowel de biologische als de sociaaleconomische levensstandaard
bedoeld. Dit geeft het welvaarts- en gezondheidsniveau van een bepaalde persoon of groep of
een bepaald land weer. Volgens Humphries is het de teneur om met een negatieve blik naar de
levensstandaard in de negentiende eeuw te kijken en blijven vooral economische historici
bijdragen aan het historische debat.6
Om verder uit te zoeken hoe het met de levensstandaard van de Nederlanders gesteld
was, wordt onderzocht wat de verschillen of overeenkomsten waren tussen de levensstandaard
van bewoners van Nederlandse steden ten opzichte van Nederlandse dorpen in de tweede helft
van de negentiende eeuw.
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Status quaestionis: lengtegroei als indicator van de levensstandaard
Historici zijn voornamelijk bezig met het creëren van correcte beelden van het verleden. Om
een goed beeld te verkrijgen hoe de situatie van de Nederlandse bevolking was in een
bepaalde tijd, onderzoeken zij de levensstandaard. Hiervoor zijn verschillende methoden. De
meest voorkomende methode is om de reële lonen te bekijken in een bepaald gebied. Het
voordeel hiervan is dat redelijk eenvoudig bekeken kan worden wat een gezin verdiende en
wat de positie van het gezin was ten opzichte van andere gezinnen. Het nadeel van deze
methode is dat historici niet kunnen zien waar het geld binnen het huishouden daadwerkelijk
aan werd besteed. Andere aspecten waar geen rekening mee wordt gehouden bij dit soort
onderzoek betreffen voedselinname, fysieke arbeid en blootstelling aan ziekten. Deze factoren
hadden allemaal betrekking op gezondheid en lichaamslengte.7
Lichaamslengte wordt door veel historici gezien als een goede indicatie voor de
levensstandaard in een bepaald gebied. Dit werd namelijk voor een aanzienlijk gedeelte
bepaald door genetische factoren en een relatief klein gedeelte (ongeveer 20%) door voeding
en leefomstandigheden. Wanneer historici ervan uitgaan dat de genenpool in heel Nederland
ongeveer hetzelfde was, dan kunnen eventuele afwijkingen van het gemiddelde binnen een
bepaald gebied worden bepaald, wat iets zegt over de levensstandaard in dat gebied.8
Het onderzoek naar de levensstandaard werd in de praktijk vaak gecombineerd met de
factor migratie. Hoewel deze twee onderzoeksvelden in eerste instantie niet veel met elkaar te
maken leken te hebben, is wel degelijk sprake van een correlatie daartussen. Verschillende
onderzoeken naar mensen die migreerden toonden aan dat het een redelijk specifieke groep
betrof. In een onderzoek van Yannay Spitzer naar de migratie van Italianen naar de VS tussen
1907 en 1925 bleek tot verbazing van de onderzoekers dat op nationaal niveau de Italiaanse
migranten kleiner waren dan de gemiddelde Italiaanse bevolking. De verwachting was juist
dat de langere mensen waren vertrokken. Pas toen Spitzer de situatie verder onderzocht, bleek
dat de migranten op regionaal niveau wel aanzienlijk langer waren. Doordat mensen in
Noord-Italië gemiddeld langer waren dan de langste Zuid-Italianen en meer Zuid-Italianen
naar de VS vertrokken, was vooral in Zuid-Italië sprake van een grote leegloop van sociaal
kapitaal. Hierdoor ontstond een soort natuurlijke selectie waarbij een groot gedeelte aan
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succesvolle en lange mensen de stad verliet.9
In het historische onderzoek naar lichaamslengte werden tot op heden veelal dezelfde
soort bronnen gebruikt, zoals militieregisters, militaire dienstregisters en gevangenisregisters.
Deze registers bevatten veel persoonlijke data waar lichaamslengte en afkomst voorbeelden
van zijn. Een nadeel van de meest gebruikte registers is dat ze geen betrouwbare representatie
geven van de gehele samenleving. In gevangenissen zaten vooral de laagste sociale klassen en
tot 1898 konden de rijken een dienstplichtige als vervanger inhuren om in militaire dienst te
gaan. Hierdoor geven de gebruikte bronnen geen goed beeld van alle sociale lagen van de
maatschappij. Een ander probleem binnen het bestaande onderzoek is dat de Nederlandse
historicus V.M. Oppers heeft aangetoond dat wanneer een kind hongersnoden mee had
gemaakt deze persoon vaak doorgroeide en pas op latere leeftijd zijn maximale lengte
bereikte. Dit houdt in dat persoon x op een bepaald moment niet dezelfde lengte had als
persoon y. Dit kwam echter niet altijd door een structureel tekort aan voeding. Voor dit
nieuwe inzicht heeft Oppers gezorgd. Hij ontdekte dit door personen voor langere tijd te
volgen door middel van militieregisters.10 Toch betekenen deze bevindingen niet dat een
testgroep op meerdere momenten bestudeerd moest worden. Onderzoekers zijn namelijk
geïnteresseerd in waar deze lengte voor stond en niet in hoe lang een persoon op een bepaald
moment was. Bij een lagere levensstandaard zullen dus meerdere kleine mensen onderdeel
van de testgroep uitmaken en is de gemiddelde lengte dus lager. Het is in dit onderzoeksveld
dus van belang dat alleen mensen met dezelfde leeftijd met elkaar worden vergeleken.
Zoals eerder beschreven werd de lichaamslengte bepaald door genen, voeding en
ziekten, maar over de vraag welke ziekten dit betrof zijn hevige historische debatten gevoerd.
In 1996 schreven Voth en Leunig dat de pokken voor een lengteverschil van 2,54 centimeter
zorgden.11 Dit onderzoek vond plaats in negentiende-eeuws Engeland en werd sterk
bekritiseerd. In totaal zijn hierover negen artikelen verschenen in de Economic History
Review. De kritiek op de methode van Voth en Leunig lijkt gerechtvaardigd. Volgens
Vervaeke en Devos die onderzoek deden naar de Belgische stad Tielt bleek dat de pokken
geen invloed hadden op de lichaamslengte van een populatie. Neveneffecten hiervan, zoals

9

Y. Spitzer en A. Zimran, ‘Migrant Self-selection: Anthropometric evidence from the mass migration of Italians
to the United States , 1907 – 1925’, Journal of Development Economics 134:1 (2018) 226-247.
10
V.M. Oppers, ‘Gissen en beslissen met historische gegevens’, Statistica Neerlandica 17:4 (1963) 431-448.
11
H.J. Voth en T. Leunig,’ Did smallpox reduce height? Stature and the standard of living in London 1770-1783’,
Economic History review 49:3 (1996) 541-560.

6

infecties en darmproblemen, konden wel voor een kortere lichaamslengte zorgen.12
Naar de levensstandaard in Nederland is vooral veel onderzoek gedaan, omdat
Nederlanders zo lang zijn. De Nederlandse historicus Tassenaar heeft bijvoorbeeld onderzoek
gedaan naar lengtegroei in Nederland. Hij schreef in 2019 een paper in lijn met de Komlosthesis die beweert dat Nederlanders pas vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw
divergeerden van Europa en dat verschillen tussen de stad en het platteland vanaf dat moment
kleiner werden.13 Verder beschreef hij dat in de tweede helft van de negentiende eeuw een
transitie aan de gang was waarbij vooral de middelgrote steden floreerden. Er is sprake van
een lacune doordat in de onderzoeken veelal gebruik is gemaakt van dezelfde soort bronnen
en vooral van de laagste sociale klassen. Hierdoor is geen realistisch beeld ontstaan van de
andere sociale klassen. Een ander probleem in de literatuur is de geografische locatie wanneer
gesproken wordt over de verschillen tussen stad en platteland. Bij een groot gedeelte van de
onderzoeken zijn een beperkt aantal dorpen en steden met elkaar vergeleken.14
Een oplossing hiervoor kan zijn om gebruik te maken van het archief van de
Amsterdamse waterschout dat signalementen bevat van de opvarenden die werkten op
Amsterdamse schepen. Deze signalementen bevatten onder andere de naam, geboorteplaats,
woonplaats en lengte van de opvarenden en geven dus een duidelijk beeld van de
zeevarenden.15 Daarnaast zijn meerdere rangen vertegenwoordigd in het bestand en kan
daardoor ook een middenklasse in beeld worden gebracht. Deze bron is tot op heden
nauwelijks beschreven en nog niet eerder voor onderzoek naar lengtegroei gebruikt. Verder
omschrijft de bron meerdere geografische locaties, wat in dit onderzoek tot nieuwe of andere
inzichten kan leiden.
Het archief van de waterschout is een relatief onbekende bron, waarover nog niet zo
veel is geschreven. Het bevat namelijk kwitanties en schuldbekentenissen van zeelieden die
een krediet verstrekt hadden gekregen. Over deze kredietverstrekking van met name
winkeleigenaren en logementhouders hebben Verwaaij en van Bochove een artikel
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geschreven.16 Dit artikel gaf inzicht in het jaar 1856 waarin het voor het eerst verplicht werd
om akte te maken van een uitstaande lening aan zeelieden. De gang van zaken en wie bij deze
praktijken betrokken waren, werden in dit artikel geanalyseerd.
Over de functie van de (Amsterdamse) waterschout is tot op heden weinig geschreven.
De signalementen en aanmonsteringsprocedure van de waterschout zijn wel beschreven door
Hans Wijn die jarenlang curator is geweest bij het Scheepsvaartmuseum waar hij onderzoek
deed naar de aanmonstering van zeelieden.17
De huidige literatuur geeft onvoldoende inzicht in de verschillende sociale klassen en
maakt veelal gebruik van dezelfde soort bronnen met een beperkt aantal geografische locaties.
Dit onderzoek maakt daarom gebruik van een nieuwe bron en tracht uit te zoeken hoe de
levensstandaard in bepaalde gebieden was en waardoor deze beïnvloed werd. De hoofdvraag
in dit onderzoek luidt dan ook als volgt: ‘Waardoor kunnen lengteverschillen- of
overeenkomsten tussen bewoners van verschillende plaatsen in de tweede helft van de
negentiende eeuw verklaard worden aan de hand van het bestuderen van in Amsterdam
gemonsterde zeelieden?’. Het archief van de waterschout is nog niet eerder gebruikt in
onderzoek naar lengtegroei en vormt dus een relatief nieuwe bron van kennis die tot nieuwe
inzichten kan leiden in het onderzoek naar lengtegroei en levensstandaard.
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Historische context en bronkritiek
Het onderzoek maakt veelal gebruik van de signalementen van zeevarenden uit het
Amsterdamse archief van de waterschout.18 Dit archief is ontstaan uit de stukken die zijn
overgebleven uit de periode waarin dit ambt bestond. De waterschout was in meerdere
Nederlandse steden actief vanaf de zeventiende eeuw. Deze positie verdween in de meeste
steden in de tweede helft van de twintigste eeuw, doordat de verantwoordelijkheid van de
aanmonstering bij de kapitein of rederij kwam te liggen en andere instituties zoals de
Scheepsvaartinspectie taken overnamen. Daarvoor was in de sector behoefte aan een civiele
ambtenaar die zich bezighield met de aanmonstering van zeelieden en bekend was met het
zeerecht.19 Niet alleen Amsterdam had een waterschout in dienst, maar ook steden als
Rotterdam, Dordrecht of Middelburg en grote Belgische steden zoals Antwerpen en Brugge.
De voornaamste taak van de waterschout bestond uit het opstellen van de
arbeidsovereenkomsten (oftewel monsterrollen) en ervoor zorgen dat de kapitein en de
opvarenden zich aan de daarin gemaakte afspraken hielden. Deze afspraken betroffen de
rechten en plichten van de kapitein en bemanning, maar ook andere informatie zoals hoeveel
iedere opvarende te eten kreeg en dat dit afhankelijk was van de situatie waarin deze zich
bevond.20 Bij de uitvaart van een schip werden de monsterrollen opgemaakt. Na de
beschrijving van de regels, de bestemming en de kapitein van het schip werd het contract
ondertekend door alle opvarenden. Hierbij werden de naam, scheepsrang, leeftijd,
geboorteplaats en het maandloon (“gagien”) benoemd en ondertekend.21 Vervolgens werd een
kopie gemaakt die meeging aan boord van het schip en het origineel werd bewaard in het
archief van de waterschout. Een groot gedeelte van dit archief is echter niet bewaard
gebleven, doordat de waterschout de bron niet meer van belang achtte wanneer het schip was
teruggekeerd.22
Het bijzondere aan het archief van de Amsterdamse waterschout is dat dit
signalementen bevat van de zeevarenden, zodat ze te herkennen waren bij terugkomst. Dit
moest de garantie geven dat de juiste persoon op het schip meeging en na de reis eventuele
openstaande schulden ook op de juiste persoon verhaald konden worden. Bij de
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aanmonstering gaf de zeevarende voor zijn signalement zijn naam, geboorteplaats en
woonplaats op. Wanneer de zeevarende nog steeds in zijn geboorteplaats woonde of geen
vaste woonplaats had, dan werd het vakje “wonende” opengelaten en in een enkele instantie
een idemteken (“”) bijgeschreven. Daarna werd hij gemeten en werd zijn lengte in “el” en
“streepen” opgeschreven. Het aantal ellen is in de bron reeds voorgedrukt en heeft altijd de
waarde van 1, waarbij 1 el gelijkstond aan 1 meter. Er kwamen geen mensen in de database
voor die 2 ellen lang waren. Het aantal streepen stond voor millimeters en gaf dus een zeer
specifieke lengte aan. Dan volgde een omschrijving van de zeevarende, waarbij het
voorhoofd, het haar, de wenkbrauwen, de oogkleur, de neus, de mond, de kin, de baard, het
aangezicht en de kleur uitvoerig werden beschreven. Het probleem was alleen dat wanneer
gezichtsdelen beschreven moesten worden deze niet altijd accuraat waren. Daarom werden
delen, zoals de neus en kin, veelal als “gewoon” beschreven. Het aangezicht beschreef het
postuur van de zeevarende en de kleur beschreef of de persoon gezond was. Als laatste volgde
een kopje “bijzondere tekenen”, waar littekens, tatoeages en andere specifieke
lichaamskenmerken werden omschreven.
Deze beschrijvingen variëren in die zin dat soms wel en soms niet de buitenlandse
staat werd benoemd. Vooral de bekende plaatsen of plaatsen net over de Nederlandse grens
werden niet voorzien van een staat. Dit kon willekeurig zijn of te maken hebben met de
(taal)kennis van de betreffende klerk. In sommige gevallen is bij de signalementen de naam
opgenomen van de kapitein en het schip waar de zeeman dienst zou nemen.23 Hierbij is het
opvallend dat de verschillende zeelieden achtereenvolgens beschreven stonden bij dezelfde
kapitein en op hetzelfde schip. Verder komen achternamen of woonplaatsen overeen met de
achternaam of woonplaats van de kapitein, zoals uit afbeelding 1 blijkt. Naar alle
waarschijnlijkheid bestond dus contact tussen deze aangemonsterde zeevarenden en de
kapitein of overige bemanning van het schip. Een andere mogelijkheid is dat een kapitein zijn
bemanning gezamenlijk naar het kantoor van de waterschout stuurde, voordat hij uit wilde
varen. Over deze verdere procedure is niets bekend of onderzocht. Dit komt volgens Wijn
vooral door gebrek aan interesse in dit onderwerp.24
Hoewel de bron onvolledig is aangezien niet alle jaren compleet zijn of zelfs niet aanwezig, is
deze voor dit onderzoek zeer bruikbaar en tevens betrouwbaar. De bron werd immers gemaakt
door een instantie die door de lokale overheid betaald werd. Bovendien – in tegenstelling tot
het werk dat veel andere waterschouten deden – zijn de beschrijvingen van de Amsterdamse
23
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zeevarenden uiterst secuur. Op veel andere plaatsen werd alleen een kopie gemaakt van de
monsterrollen met een aantal schuldbekentenissen erbij.25 Alleen in Amsterdam werd een
persoonlijke beschrijving toegevoegd.

Afbeelding 1: Signalement Jan van der Hoef. Geboren in Harlingen, 24 jaar oud en 166 cm
groot. Hij heeft dezelfde achternaam als de bijgeschreven kapitein. Hij ging mee op het
barkschip de Kronenburg naar Buenos Aires. Het schip was niet in staat om een terugreis te
maken. Bron: Stadsarchief Amsterdam, inv.nr. 38, stukken 153A-155: Signalementen der
25
Wijn, Aanmonstering
en arbeidsplaats,
26.
zeevarenden
1965-1968.
KLAB01850000007;
Piet’s Scheepsindex,
http://www.scheepsindex.nl/ (geraadpleegd op 3 januari 2020).
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Methode
Tijdens dit onderzoek wordt getracht te achterhalen of een verband bestaat tussen de
levensstandaard in een bepaald gebied en de omvang van deze plaats. Op deze manier wordt
een duidelijker beeld verkregen van de levensstandaard in de tweede helft van de negentiende
eeuw en kan antwoord gegeven worden op de vraag: ‘Waardoor kunnen lengteverschillen- of
overeenkomsten tussen bewoners van verschillende plaatsen in de tweede helft van de
negentiende eeuw verklaard worden aan de hand van het bestuderen van in Amsterdam
gemonsterde zeelieden?’.
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van twee deelvragen. Het antwoord op de
eerste deelvraag geeft aan of aanzienlijke verschillen of juist overeenkomsten in lengte te
vinden zijn tussen bewoners van dorpen ten opzichte van stadsbewoners. Niet alleen de
verschillen tussen stad en dorp worden belicht, maar ook alles wat hiertoe behoort of
daarbuiten valt wordt beschreven (bijvoorbeeld gehucht). Het antwoord op de tweede
deelvraag licht toe welke factoren deze overeenkomsten of verschillen in lichaamslengte van
personen stimuleren.
Om antwoord te kunnen geven op de eerste deelvraag is gebruikgemaakt van een
aantal bestaande datasets en is een nieuwe dataset gecreëerd op basis van de stukken uit het
Amsterdamse archief van de waterschout. Dit betreft iets meer dan tienduizend beschrijvingen
van lengte, woonplaats, leeftijd en geboorteplaats van aangemonsterde zeelieden tussen 1865
en 1867. De andere database betreft een bestand van de volkstellingen uit 1869 die benodigd
was om de grootte van de verschillende plaatsen te bepalen.26 Het combineren van datasets uit
verschillende jaartallen was in dit geval geen probleem. In twee of vier jaar tijd konden de
bevolkingsaantallen niet zo veel zijn toe- of afgenomen dat dit de bevolkingsdichtheid in
grote mate kon beïnvloeden. Als laatste is gebruikgemaakt van de historische databank van
Nederlandse gemeenten. Deze was nodig om de beroepsgroepen en middelen van bestaan van
een gemeente te bepalen.27 Aan de hand van deze drie datasets konden de lichaamslengte van
een persoon, zijn geografische locatie en de voornaamste economische occupatie van dat
gebied bepaald worden.
Voor het beantwoorden van de eerste deelvraag is gebruikgemaakt van een tweetal

26
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methoden, waarbij is gekeken naar de geboorteplaats en woonplaats. Beide methoden hebben
echter voor- en nadelen. Om te beginnen kan ervoor gekozen worden om naar de toenmalige
woonplaats van de zeevarende te kijken in plaats van de geboorteplaats. Dit heeft als voordeel
dat achterhaald kan worden in welke omgeving de betreffende persoon zich bevond, wat iets
zegt over de omgeving van de zeevarende. Daartegenover staat dat niet duidelijk is hoelang
deze persoon daar woonde en is het dus onduidelijk of de lengte van deze persoon wel
bepaald is door deze omgeving. Een oplossing zou kunnen zijn om naar de geboorteplaats van
de zeevarende te kijken. Dit heeft als voordeel dat historici zeker weten dat de omgeving op
dat moment effect op zijn groei heeft. Anderzijds weten onderzoekers niet hoelang deze
persoon daar heeft gewoond en in welke mate dit de lengte van de persoon beïnvloed heeft.
Daarom worden beide methoden toegepast om te onderzoeken wat de meest betrouwbare
methode is. Deze data worden verwerkt in diverse schema’s om enig verband tussen beide
zaken aan te kunnen tonen.
Voor deelvraag 1 van dit onderzoek zijn mannen tot de leeftijd van 26 jaar met elkaar
vergeleken, omdat zij volgens Depauw vroeger door konden groeien tot een leeftijd van
25 jaar. Tegenwoordig is dat circa 19 jaar. De groepen tot en met de 25-jarigen worden
afzonderlijk van elkaar vergeleken.28 De oudere groepen worden in andere categorieën
vergeleken, omdat mannen volgens Sorkin, Muller en Andres vanaf 30 jaar weer krimpen.29
Daarom zijn de verschillende leeftijdscategorieën verdeeld zoals in tabel 1. Op die manier is
leeftijd niet van invloed op de lichaamslengte. De jongste groep is de groep van 14-jarigen
aangezien deze groep veelvuldig in de database voorkomt. Er staan wel jongere personen in
de database, maar dit is dusdanig gering dat hier geen conclusies uit getrokken kunnen
worden. Verder zijn meerdere categorieën gemaakt voor het indelen van de plaatsen. Op die
manier wordt de levensstandaard in het dorp of de stad in kwestie overzichtelijk weergegeven.
De leeftijdscategorieën en de categorieën met betrekking tot de grootte van de plaats worden
weergegeven in tabel 1.
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Voor het beantwoorden van de tweede deelvraag is het antwoord op de eerste deelvraag van
cruciaal belang. Voor deelvraag 2 wordt uitgezocht wat de oorzaak is van de overeenkomsten
of verschillen in lichaamslengte. Hiervoor is een groot gedeelte van de zeevarenden gebruikt
die zo goed als uitgegroeid zijn, maar nog niet te veel gekrompen. Daarom is gekozen voor
een groep van 20- tot 45-jarigen. In grafiek 3 van het hoofdstuk over deelvraag 2 wordt dit
aangetoond en verantwoord. In het eerste deel wordt onderzocht in hoeverre de
bevolkingsdichtheid van belang is voor de levensstandaard. Er zijn geen gegevens bekend
over de grootte van elke plaats aan het einde van de negentiende eeuw, tenzij de betreffende
plaats tevens een eigen gemeente had waar geen andere dorpen en gehuchten toe behoorden.
Dit laatste was echter nauwelijks het geval. Daarom gaat het onderzoek vanaf dat moment
grotendeels verder op gemeentelijk niveau. Het grote nadeel hiervan is dat dit in sommige
gevallen geen realistisch beeld geeft van een bepaald gebied. Kleine dorpen die bijvoorbeeld
tegen de stad Groningen aanliggen horen bij deze gemeente en geven dus geen realistisch
beeld van de situatie daar.30 Om dit te ondervangen worden tevens de bevolkingsgrootte per
plaats, de geografische locatie en de bepalende occupatie in een bepaald gebied bekeken. Dit
is mogelijk door de historische database van Nederlandse gemeenten.31 Bij een gedeelte van
de kleinere gemeenten ontbreken de occupaties. Daarom is deze informatie aangevuld met de
30
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gemiddelden van vergelijkbare gemeenten, waarvoor dezelfde categorieën zijn gebruikt als bij
deelvraag 1. De gemiddelden van deze gemeenten zijn van belang, omdat het vaak de kleinere
en agrarische gemeenten waren die deze data niet bijhielden. Zodoende kan toch iets worden
geconcludeerd over de verschillen tussen stadsgemeenten en kleinere agrarische gemeenten.
De gebruikte database stamt uit het jaar 1869. Dit levert geen problemen op aangezien er in
principe vanuit kan worden gegaan dat in twee tot vier jaar tijd geen hele economische
sectoren volledig omgegooid zijn. Er is vervolgens voor gekozen om de economische sectoren
op te delen in vijf sectoren, namelijk een primaire, secundaire, tertiaire, quartaire en overige
sector. In dit onderzoek worden alleen de eerste drie sectoren behandeld, omdat deze
waarschijnlijk het meeste effect hebben op de levensstandaard.
Een lineaire regressieanalyse wordt uitgevoerd om aan te tonen of daadwerkelijk een
correlatie bestaat tussen de genoemde variabelen en de lengte van een persoon en/of sprake is
van een voorspellende waarde. In de praktijk is een lineaire regressie niet de beste oplossing,
omdat gemiddeld gezien jongeren sneller groeien en ouderen ook ietwat krimpen. Dit wordt
in acht gehouden tijdens de analyse, maar gezien de omvang van dit onderzoek is een lineaire
regressie afdoende. Aangezien in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van individuele
gegevens zal de R2-norm binnen de regressie zeer laag zijn ten opzichte van ander onderzoek.
Dit houdt in dat de modellen weinig voorspellende waarde zullen hebben. Daarom zijn deze
data ook niet opgenomen in de analyse maar wel in de appendices. Z-scores zijn gebruikt om
verschillende leeftijdscategorieën met elkaar te kunnen vergelijken. Deze score is een
standaarddeviatie van het gemiddelde en geeft per persoon aan in hoeverre deze persoon van
het gemiddelde afwijkt. Op die manier heeft leeftijd geen invloed meer op lengte. De
regressieanalyse vindt plaats in SPSS en de analyses staan in de appendices. Telkens wordt
een enkelvoudige lineaire regressie uitgevoerd tussen de lichaamslengte en de andere
variabelen. Dit is bewust gedaan, omdat dit onderzoek zich richt op de factoren die ervoor
zorgen dat verschillen optreden en gecombineerde factoren hierop geen antwoord geven.
Aangezien Amsterdam relatief veel voorkomt in de database is tevens onderzocht hoe
Amsterdam zich verhoudt ten opzichte van andere Nederlandse plaatsen. Daarvoor zijn deze
plaatsen opgedeeld in de categorieën ‘stad’, ‘dorp’ en ‘Amsterdam’. Daarvan zijn dummyvariabelen gemaakt, aan de hand waarvan een multipele regressie is gemaakt. De grens voor
het toekennen van de status “stad” heeft geen betrekking gehad op stadsrecht, omdat steden
dit in sommige gevallen redelijk snel toegekend kregen terwijl inwoneraantallen achterbleven.
Holthoorn stelt daarom voor om in 1850 pas van een stad te spreken wanneer deze een
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omvang van 20.000 inwoners heeft.32 Dit waren er in het geval van Nederland tien (inclusief
Amsterdam).33
Tijdens het maken van de database zijn enkele keuzes gemaakt die invloed hebben op
hoe deze database eruit is komen te zien. In eerste instantie is ervoor gekozen om van 1865
het gehele jaar over te nemen. Dit jaartal bleek echter dusdanig onvolledig dat na het eerste
half jaar van 1865 ook de eerste drie maanden van 1867 zijn overgenomen. Het is daarnaast
van belang om te vermelden dat het jaar 1866 volledig ontbreekt. De jaren 1867 en 1868
lijken volledig en bevatten ieder circa 4.700 signalementen.34 Het feit dat er twee jaar tussen
de signalementen zit, heeft problemen opgeleverd aangezien diverse zeelieden meerdere
malen voorkwamen in de database. Op dat moment is ervoor gekozen om de eerste
vermelding te laten staan en de tweede te schrappen. De voornaamste reden hiervoor is dat de
zeeman in sommige gevallen in die twee jaar tijd was verhuisd naar een nieuwe plaats die dan
vaak geen invloed heeft gehad op zijn lengte en levensstandaard.35 Het twee keer meetellen
van dezelfde persoon is dan geen optie, omdat de lengtes hetzelfde zijn en de metingen
daardoor ongeloofwaardig worden. Vooralsnog is het geen probleem om de data van 1865 en
1867 in dezelfde database te gebruiken, doordat dit onderzoek gericht is op de verschillen
tussen personen en niet op de jaartallen waarin ze geboren zijn. De uitgegroeide zeelieden die
tweemaal in de database voorkwamen, toonden wel duidelijk aan dat de meetmethode
accuraat was. Gemiddeld was de uitgegroeide zeeman bij het tweede meetmoment 2,5 mm
langer dan bij het eerste meetmoment. Dit wijst erop dat de zeelieden redelijk exact gemeten
werden en dat de metingen dus betrouwbaar zijn.36
De database in kwestie is gemaakt in Excel. Elke zeevarende heeft hierin ter
herkenning een eigen id-nummer gekregen. De overige data die zijn overgenomen uit de
signalementen was nodig voor de analyse van de lengtegroei. In de database is ervoor
gekozen om alleen de initialen van de namen over te nemen, omdat de namen niet per se
nodig waren. Deze waren echter wel benodigd om verschillende zeelieden van elkaar te
kunnen onderscheiden. In de database is een tabblad ingericht voor de zeevarenden van 1865
en een voor die van 1867. De zeevarenden die in dit onderzoek zijn gebruikt en dus de
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correcte leeftijd hadden, in Nederland geboren waren en van wie het de eerste notering betrof,
zijn opgenomen in een apart tabblad en gebruikt voor dit onderzoek.

Afbeelding 1 Excelbestand van database van zeevarenden
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Deelvraag 1: Zijn er aanzienlijke verschillen tussen bewoners van
verschillende leeftijden en plaatsen?
In dit hoofdstuk zijn twee methoden toegepast om overeenkomsten of verschillen in de lengte
van leeftijdsgenoten aan te tonen. Op die manier is aangetoond of aanzienlijke verschillen
bestaan of niet. Als eerste is onderzocht in hoeverre de lichaamslengte afhankelijk is van de
grootte van een plaats. In het tweede deel van dit hoofdstuk is de grootte van de verschillende
plaatsen bestudeerd, aan de hand waarvan wordt geconcludeerd of een verband bestond tussen
de plaats en de lichaamslengte en dus de levensstandaard. Beide methoden zijn tweemaal
uitgevoerd, waarbij eerst de geboorteplaats is onderzocht en daarna de woonplaats. In het
onderzoek zijn uiteindelijk 717 afzonderlijke personen gebruikt in de leeftijdscategorieën van
14 tot 64 jaar, waarvan het grootste gedeelte onder de 40 jaar was. Een overzicht van de
verdeling van de leeftijden is weergegeven in grafiek 1. De grootste leeftijdsgroep bestond uit
jongens van 16 jaar en de gemiddelde leeftijd was 27 jaar.37 De grafiek in kwestie is
representatief voor de tijd en lijkt op een eerder verschenen grafiek met betrekking tot de
leeftijd van zeelieden in 1856.38

Opvallend is dat bij een leeftijd van ongeveer 24 jaar sprake is van een keerpunt in het
aantal zeelieden. Waarschijnlijk kwam dit doordat zij op deze leeftijd door moesten stromen
naar hogere scheepsrangen. Degenen die dit niet deden of mochten, bleven hetzelfde
verdienen en stopten na het uitblijven van een eventuele promotie van matroos naar
bijvoorbeeld scheepstimmerman of zeilmaker. Vanaf 50 jaar werden de groepen kwantitatief
zeer klein, wat dan ook zal betekenen dat dit een geaccepteerde leeftijd was om te stoppen.
Hoewel de arbeidsomstandigheden op een schip niet slecht waren, kampte de Nederlandse
koopvaardij vrijwel de gehele achttiende eeuw met arbeidstekorten. Dit kwam grotendeels
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doordat het aanzien van matrozen laag was en de maritieme traditie grotendeels verdwenen
was uit Noord-Holland.39

Grafiek:2 Aantal zeevarenden op lengte
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Geboorteplaats in verhouding tot lengte
Het aantal zeevarenden (grafiek 2) laat duidelijk zien dat de lengte van de meeste
zeevarenden rond de 170 cm bedroeg. Door de algehele vorm van de grafiek lijkt het een
goede weerspiegeling te zijn van de samenleving waarin de meeste leeftijden voorkwamen.
De modus was 170 cm en de gemiddelde lichaamslengte was 167,5 cm. Met behulp van de
gegevens uit de verschillende databases kon bepaald worden hoe groot de geboorteplaats van
een proefpersoon was. Categorie 1 betrof de kleinste woonplaatsen en categorie 6 de plaatsen
met veruit de grootste inwoneraantallen. Deze data zijn verwerkt in tabellen 2 en 3.40
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Tabel 2 laat zien in welke plaatsen de zeevarenden gemiddeld het langst was in de
leeftijdsgroep 14- tot 26-jarigen. In de tabel wordt alleen gekeken naar de geboorteplaatsen in
verhouding tot de lengte. De rode nummers geven binnen een leeftijdscategorie aan in welke
plaats de zeevarenden gemiddeld het kleinste was. Het was bij de tabellen van belang dat
alleen met de eigen leeftijdsgenoten vergeleken werd om op die manier een duidelijk beeld te
krijgen van de situatie in bepaalde steden of dorpen. Wanneer men naar de lengte van de
groepen kijkt van de niet-uitgegroeide groepen, dan is duidelijk dat de n-waarde oftewel het
aantal proefpersonen bij sommige groepen zeer laag was. Het probleem bij het gebruik van
deze database is dat zeer weinig jongeren uit kleine dorpen en gehuchten afkomstig waren.
Hierdoor zijn weinig observaties meegenomen en zijn de data van de jongeren die niet
uitgegroeid zijn op sommige vlakken te verwaarlozen. Daarom spelen de data van met name
de groep volwassenen een belangrijkere rol bij het beantwoorden van de hoofdvraag.
Bij het bekijken van tabel 2 leken de verschillen in eerste instantie niet bijster groot.
Toch zeggen deze kleine verschillen in lengte bij een testgroep die groot genoeg was veel
over de levensstandaard op een bepaalde plaats. Een van de belangrijkste observaties uit tabel
2 is dat – hoewel de drie laagste categorieën van plaatsen de minste zeevarenden hadden – de
kleinste zeevarenden in alle gevallen in de grootste drie plaatscategorieën lagen. Dit waren de
plaatsen met meer dan 5.000 inwoners. In de helft van de gevallen lag de kleinste lengte in
20

categorie 6, wat in Nederland alleen mensen uit Rotterdam, Den haag, Utrecht en Amsterdam
betrof. Het lijkt ondanks de geringe informatie over de kleinere plaatsen toch dat een verband
bestaat tussen de grootte van de woonplaats en de lichaamslengte. Dit impliceert dat de
levensstandaard in steden slechter is dan in kleinere plaatsen.41

De personen die niet meer groeiden zijn in tabel 3 weergegeven. De lengtes leken,
zoals bij de jongvolwassenen in tabel 2, redelijk dicht bij elkaar te liggen. Toch bleken ook
aanzienlijke verschillen te vinden. Het eerste opvallende punt uit tabel 3 was dat de rode
nummers oftewel de kleinste lengtes een stuk beter verdeeld waren dan bij de groep die nog
niet uitgegroeid was. Dit kon komen doordat eventuele achterstanden op het gebied van groei
op latere leeftijd zijn ingehaald. Aangezien met een testgroep wordt gewerkt waarvan
iedereen een baan had, is het logisch dat eventuele achterstanden op den duur goed konden
worden gemaakt. Er wordt immers gekeken naar de geboorteplaats van de zeevarenden en die
kon afwijken van de plaats waar hij op woonde toen hij 26 jaar was. Van de 717 personen
waren er 207 verhuisd. Dit betreft alleen de gevallen die te controleren waren. Wanneer een
persoon bijvoorbeeld twee keer verhuisd was en bij de tweede keer terugkeerde naar zijn
geboortestad, dan was dit niet te controleren.42 Toch laat tabel 2 geen duidelijke uitkomst zien
in welke plaatsen de levensstandaard het laagst was.
De laatste groep die onderzocht werd was kwantitatief gezien zeer klein.
Desalniettemin was deze groep ten opzichte van de overige uitgegroeide categorieën zeer
lang. In categorie 3 is deze groep ongeveer net zo lang als in de overige categorieën, maar
theoretisch gezien zouden deze ouderen reeds 2 centimeter gekrompen moeten zijn.43 In
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categorie 5 zijn deze verschillen extreem en scheelt het meer dan 10 centimeter. De groep van
50-plussers is verder een interessante groep vanwege het soort werk dat werd uitgevoerd.
Deze mensen waren geen kapitein op het schip waar ze in dienst traden. Van de kapitein werd
immers geen signalement gemaakt. De vraag is wat deze 50-plussers dan op het schip deden.
Het voordeel van de signalementen is dat alle personen met voor- en achternaam beschreven
staan. Iedereen die ooit kapitein is geweest op een schip staat genoteerd in een online
scheepsindex. Hierin kan gezocht worden op schepen of kapiteins en kan bekeken worden
welke kapiteins welke schepen bevoeren en voor welke rederijen. Verder kan opgezocht
worden waar de reis begon en wanneer het schip niet meer gebruikt werd.44 Na het
onderzoeken van de zestien 50-plussers bleek dat een kwart hiervan ooit de functie van
kapitein heeft vervuld. Twee anderen zijn ooit schipper geweest, wat op grote schepen een
rang onder de kapitein betrof en op kleinere schepen betekende dat diegene de zelfstandige
leiding had. Daardoor valt te concluderen dat mensen die hogere rangen bekleedden op een
schip, relatief langer waren dan hun jongere en nog niet (of minder) krimpende collega’s.
Deze groep ging ook relatief gezien tot op latere leeftijd door met het werken op het schip.

Woonplaats in verhouding tot lengte
Wanneer alleen de geboorteplaats van de zeevarenden bekeken wordt, dan kan niet
alles gezegd worden over het gehele leven van de betreffende personen. Aangezien rond 1865
reeds sprake was van een redelijk hoge mate van mobiliteit zegt de lichaamslengte niet alles
over de levensstandaard op de geboortelocatie.45 Daarom is tevens de opgegeven woonplaats
van de zeevarenden onderzocht. Dit was de plaats waar de zeevarende ten tijde van het
tekenen van de monsterrol woonachtig was.
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In tabel 4 kan de woonplaats in verhouding tot de lengte van 14- tot 26-jarigen worden
afgelezen. Wederom zijn de kleinste plaatsen redelijk slecht vertegenwoordigd ten opzichte
van de grote steden. Toch valt op dat vooral bij de jongere leeftijden van 14- tot 20-jarigen de
lengte het laagste is in de drie grootste plaatscategorieën. Bij de oudere leeftijden verschilt dit,
waarbij met name de hoogste en laagste gemiddelden zich in het middensegment bevinden.
De hoogste cijfers tellen echter meer mee, omdat hiervoor meer personen zijn gebruikt dan bij
de laagste categorieën.
Een ander opvallend aspect uit tabel 4 ten opzichte van tabel 2 is dat ook een proces
van verstedelijking zichtbaar is. De kleine dorpen en gehuchten krompen namelijk en steeds
meer gingen zeelieden in de grote steden, zoals Amsterdam, wonen. Een opvallend
verschijnsel bij het maken van de database was dan ook dat veel mensen uit Amsterdam
kwamen, maar niemand er wegging. In totaal waren 275 Amsterdammers geboren in
Amsterdam en zijn geen gevallen bekend waarbij een verschil bestond tussen de opgegeven
geboorteplaats Amsterdam en de woonplaats.46 Dit kan meerdere oorzaken hebben, maar de
voornaamste reden om de stad niet te verlaten, was waarschijnlijk gelegen in de
mogelijkheden die de stad bood. Vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw was
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namelijk sprake van een groot tekort aan zeelieden.47

De lengtes van uitgegroeide volwassenen zijn in tabel 5 weergegeven en lijken
grotendeels hetzelfde als bij tabel 3. De kleine dorpen en gehuchten zijn
ondervertegenwoordigd en ook de groep van 50-plussers was te klein om harde conclusies uit
te trekken. Toch was deze oudste groep wederom gemiddeld groter dan de andere groepen.
De langste en gezondste mensen bevonden zich in categorieën 2, 3 en 4, oftewel de grote
dorpen, kleine steden en middelgrote steden van Nederland.48 Deze onregelmatigheid in de
data toont aan dat zeevarenden zich op volwassen leeftijd leek te herstellen van eventueel
opgelopen groeiachterstanden. Opvallend is nog steeds dat de leeftijdscategorieën niet
krimpen. Ondanks dat de groepen vanaf een leeftijd van 30 jaar zouden krimpen volgens de
theorie, blijkt dit niet uit het overzicht.49 Van het tegenovergestelde leek juist sprake. Het zou,
zoals eerder benoemd, kunnen zijn dat de lange en dus succesvolle mensen in de laatste twee
categorieën langer doorgingen in de sector, terwijl kleinere en minder succesvolle mensen
afhaakten.
Lichaamslengte leek naar aanleiding van het eerste gedeelte van de analyse in verband
te staan met de omvang van een plaats. Bij het bekijken van zowel de opgegeven
geboorteplaats als de opgegeven woonplaats leek het erop dat de lichaamslengte in het
grootste gedeelte van de gevallen het laagst was in de grote steden. De regressieanalyse in het
tweede gedeelte van dit onderzoek moet aantonen of dit verband ook bewezen kan worden.
Een andere interessante conclusie is dat de oudere zeevarenden een stuk langer waren dan hun
jongere collega’s die nog niet aan het krimpen waren, zoals Sorkin beweert.50 Dit staat in
verband met het afnemende aantal zeevarenden in de hoogste leeftijdscategorieën en geeft een
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trend weer dat oudere succesvolle mensen langer actief bleven in de scheepsvaart. Deze
mensen waren vaker langer, succesvoller, hadden de beter betaalde banen, waardoor tevens
sprake was van een hogere levensstandaard.
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Deelvraag 2: Het ontstaan van verschillen
In dit hoofdstuk is aan de hand van verschillende analysematerialen onderzocht wat de
effecten van bepaalde invloeden waren op de lichaamslengte en de levensstandaard. Factoren
die in dit onderzoek mee worden genomen zijn geografie, woonplaats en geboorteplaats, en de
middelen van bestaan in die plaats. Deze data worden waar mogelijk verklaard.

Geografie en levensstandaard

Figuur 1 Boxplot van z-scores per provincie

In figuur 1 is een boxplot te zien van de z-scores van de zeevarenden, die het mogelijk
maken om verschillende leeftijdscategorieën met elkaar in verband te brengen.51 De z-score
geeft aan hoe een individu zich verhoudt ten opzichte van zijn eigen groep of leeftijd. Alle
getallen boven de nullijn geven aan dat de betreffende persoon binnen de groep relatief lang
was; alle getallen eronder duiden erop dat een persoon relatief klein was. Alleen de data van
Friesland, Groningen, Noord-Holland en Zuid-Holland waren omvangrijk genoeg om
conclusies aan te kunnen verbinden. Uit de overige provincies kwamen minder dan dertig
personen. Wat meteen opviel is dat de data van Noord-Holland en Zuid-Holland meer dan
50% onder de nullijn zaten en die van Friesland en Groningen meer dan 50% daarboven.
Hoewel de overige provincies niet in grote aantallen vertegenwoordigd waren, leken die data
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zich ook grotendeels boven de nullijn te bevinden. Met zekerheid kan daardoor worden
geconcludeerd dat de levensstandaard in Friesland en Groningen gemiddeld gezien beter was
dan in Noord-Holland en Zuid-Holland. Het nadeel van z-scores is dat absolute getallen niet
beschikbaar zijn. Daarom worden verder in dit hoofdstuk alleen absolute getallen gebruikt.

Geboorteplaats versus woonplaats

Grafiek 3: Lijngrafiek van de gemiddelde lengte van zeevarenden ten opzichte van hun leeftijd

In grafiek 3 zijn de gemiddelde lengtes van de zeevarenden weergegeven. Het
uitvoeren van een regressieanalyse kan lastig zijn, omdat de lengte van personen voornamelijk
werd bepaald door hun leeftijd. Eenzelfde effect is zichtbaar in het laatste gedeelte van de
lijngrafiek waar de data enigszins inconsistent werden. Om erachter te komen welke aspecten
(behalve leeftijd) de lichaamslengte beïnvloeden, worden in het volgende deel van het
onderzoek alleen de data van de zeevarenden tussen 20 en 45 jaar gebruikt. Deze groep
bestaat uit 537 personen. Op die manier hoeft geen rekening te worden gehouden met de
invloed van leeftijd op lichaamslengte. Wanneer dit niet gedaan zou zijn en iedereen van
14 tot 65 jaar was meegenomen in de database dan was de significantie van leeftijd op lengte
0,00. Het getal dient klein te zijn als het verband geen toeval is.52 De norm die hiervoor geldt
is lager dan 0,05 en mag bij kleinere databases zoals deze afwijken tot ongeveer 0,10. Er werd
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nogmaals op zoek gegaan naar andere verklaringen voor de lengte dan leeftijd. Een voorbeeld
hiervan was het soort plaats dat werd onderzocht, zoals de omvang, de bevolkingsdichtheid,
het inwoneraantal en de middelen van bestaan. De geboorteplaats was over het algemeen van
cruciaal belang bij de levensstandaard in een plaats. Hier had het grootste gedeelte van de
zeevarenden zijn jeugd doorgemaakt. De significantie van het aantal mensen in de
geboorteplaats op de lengte van de zeevarenden was 0,006. Daarnaast kwam uit de
regressieanalyse dat bij iedere duizend personen waarmee de geboorteplaats groeide, de
lengte van de persoon afnam met 0,06 millimeter.53 Dit lijkt in eerste instantie niet veel, maar
dit betekent dat bij een vergelijking van de inwoners uit een kleine plaats zoals Zandvoort met
die uit een grote stad als Amsterdam de laatstgenoemden een centimeter kleiner zijn dan die
uit Zandvoort.
Een andere variabele die samenhangt met het inwoneraantal is de bevolkingsdichtheid.
Deze kan alleen berekend worden voor de gemeente, omdat dorpsgrenzen indertijd niet
duidelijk waren. Uit de volkstellingen is wel duidelijk hoeveel mensen in een gemeente
woonden en hoe groot deze was. Op die manier zijn de inwoneraantallen van de gemeenten en
de gemeenteoppervlaktes gebruikt voor het bepalen van de bevolkingsdichtheid. Deze
methode bevat ook meteen een controlefunctie, want bevolkingsaantal en dichtheid staan
namelijk grotendeels met elkaar in verband. Echter, het gebruik van bevolkingsdichtheid was
minder exact, omdat iets gezegd werd over meerdere plaatsen. De significantie van
bevolkingsdichtheid op lengte is 0,014, wat een significant verband betekent. Toch lijkt de
invloed op de lengte zeer laag: voor elke 100 mensen op een vierkante kilometer zijn de
personen 0,08 millimeter kleiner.54 Als echter wederom de vergelijking tussen Amsterdam en
Zandvoort getrokken wordt, dan waren mensen in Amsterdam iets meer dan 1 centimeter
kleiner dan in Zandvoort.
Naast zijn geboorteplaats gaf een zeevarende indertijd ook zijn woonplaats op die
soms afweek en dus waarschijnlijk andere resultaten oplevert. Wanneer een lineaire regressie
uit wordt gevoerd tussen lengte en inwoneraantal, dan is de significantie 0,012. Dit is relatief
goed. Bij elke duizend personen meer waren mensen 0,06 millimeter kleiner.55 Wanneer de
bevolkingsdichtheid van de woonplaats bekeken wordt, dan is de significantie 0,017. De
invloed van de bevolkingsdichtheid op de lengte is dat bij een groei van honderd personen op
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een vierkante kilometer deze personen 0,08 millimeter kleiner waren.56 Opvallend is dat de
data van de geboorteplaats grotendeels overeenkomen met die van de woonplaats. De
significantie loopt wel verder terug bij het bekijken van de woonplaats, maar dit valt nog
steeds niet onder de gestelde grens van 0,05 tot 0,10. Het belangrijkste is dat de invloed van
de geboorte- en woonplaats op de lengte kan worden aangetoond.
De vraag is of dit komt doordat in een groot gedeelte van de gevallen de geboorte- en
woonplaats niet van elkaar verschilde of doordat de woonplaats veel invloed op de lengte had.
Er is een multipele regressieanalyse gemaakt van de lengte van de zeevarenden ten opzichte
van de inwoneraantallen en de bevolkingsdichtheid van de geboorteplaats. Bij de
inwoneraantallen gaf het model een significantie van 0,05 en per duizend inwoners meer per
vierkante kilometer een krimp van 0,07 millimeter. Het model werd dus preciezer en de
verschillen werden groter bij het bekijken van alleen de mensen die in dezelfde plaats bleven
wonen. Dit was ook het geval bij het bekijken van de bevolkingsdichtheid maar met een nog
grotere impact. De significantie werd beter (0,06) en bij elke honderd personen meer op elke
vierkante kilometer waren deze personen 0,1 millimeter kleiner.57 Wanneer het eerdere
voorbeeld tussen Amsterdam en Zandvoort dan weer wordt aangehaald, dan scheelde het
opeens 3,6 centimeter tussen beide plaatsen.
Het bekijken van alleen de verhuisde personen had zoals verwacht een
tegenovergesteld effect. Dit zorgde ervoor dat bij het bekijken van zowel de
bevolkingsdichtheid als de bevolkingsaantallen de significanties zo goed als verdwenen
waren. Bij het bekijken van de woonplaats liet dit geen significantie of verband zien. De
groep die migreerde was volgens de regressie 1,3 centimeter langer dan de groep die dit niet
deed. Dit kwam onder andere doordat de groep vooral uit een rurale streek afkomstig was;
waarschijnlijk was hun situatie dusdanig goed dat migratie tot de mogelijkheden behoorde.
Het feit dat vervolgens geen verband kon worden gevonden tussen de nieuwe woonplaats en
de lengte kan twee dingen betekenen. De eerste mogelijkheid is dat de groep op jonge leeftijd
was gemigreerd en dit een dusdanig gering effect had op de groei dat daardoor geen echte
verbanden te vinden waren. Een tweede en waarschijnlijkere optie is dat deze mensen op
latere leeftijd verhuisden en de belangrijkste jaren van groei elders doorgemaakt hadden. Het
bestuderen van alleen de woonplaats is dus waarschijnlijk geen betrouwbare indicator voor de
levensstandaard.
Het is duidelijk dat de factor migratie een rol speelde bij de lengte van de zeevarenden.
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Daarom is een analyse uitgevoerd waarin migranten en niet-migranten worden vergeleken met
Amsterdammers. De groep van Amsterdammers bestond alleen uit mensen die in Amsterdam
geboren waren en daar ten tijde van vertrek naar zee nog woonden. Niet-migranten waren de
mensen die in de overige plaatsen geboren waren en daar nog steeds woonden op het moment
van vertrek. De migranten waren de mensen waarbij de geboorteplaats afweek van de
woonplaats. Hieruit bleek dat Amsterdammers gemiddeld 1,68 meter groot waren. De nietmigranten waren 1,8 centimeter langer dan de Amsterdammers en de migranten gemiddeld
1,4 centimeter langer. Deze gegevens waren allemaal significant.58 Het aanzienlijke verschil
tussen de bewoners van Amsterdam, de migranten en de niet-migranten had naar alle
waarschijnlijkheid te maken met de leefomstandigheden in de stad. De verschillen tussen de
groepen die migreerden en de groepen die niet migreerden kunnen waarschijnlijk worden
verklaard, doordat de mensen die niet migreerden reeds een redelijk goede situatie in hun
geboorteplaats hadden en daardoor ook de lengte bereikten die daarbij hoorde. De migranten
die vertrokken uit hun geboorteplaats waren waarschijnlijk op zoek naar betere economische
omstandigheden. Werk(gelegenheid) was volgens Bouman en Bouman dan ook de
belangrijkste reden om te migreren.59

Arbeid en levensstandaard
De historische database van Nederlandse gemeenten heeft bepaald welk deel van de
beroepsbevolking in welke beroepstak werkzaam was.60 In dit hoofdstuk is uitgezocht of deze
beroepstakken invloed hadden op de lengte van personen. De primaire tak bestaat uit de
landbouw, visserij en mijnbouw, waarbij de laatste categorie niet van toepassing is in verband
met het lage aantal personen uit het zuiden en dus uit de Nederlandse mijnbouwgebieden. Er
is gekeken naar de verschillen tussen gemeenten met meer of minder dan 40% van de
beroepsbevolking die werkzaam was in deze sector. Toen de lichaamslengte en de middelen
van bestaan in de geboorteplaats of woongemeente met elkaar in verband werden gebracht
bleek daartussen geen correlatie te bestaan. De significantie lag in beide gevallen rond de
0,17, wat te hoog was. Daarentegen ging het wel om een verschil van bijna 1 centimeter. Toch
mag niet geconstateerd worden dat dit komt, doordat meer dan 40% van de beroepsbevolking
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werkzaam was in de landbouw en visserij.61
De uitkomsten van de tweede categorie waren opmerkelijk. Het ging hier om de
secundaire sector, waarbij de industrie werd bekeken. De plaatsen die hieraan voldeden waren
middelgrote steden, zoals als Leiden, Helder, Oude Pekela en Zwolle. Amsterdam
bijvoorbeeld haalde het quotum van 20% niet. Het opmerkelijke is dat uit de data van de
industrie significante invloed bleek op de lichaamslengte en dus de levensstandaard, maar niet
zoals historici dat zouden verwachten. De data toonden namelijk aan dat in de steden waar
meer dan 20% werkzaam was in de industriële sector, de mensen 2,1 centimeter langer waren
dan in de plaatsen waar dit niet het geval was. De regressieanalyse gaf hierbij een
significantie van 0,043.62 Dit was opmerkelijk, omdat men juist zou verwachten dat veel
industrie zou zorgen voor een kortere lichaamslengte en lagere levensstandaard. Dit effect
was alleen zichtbaar wanneer de middelen van bestaan in de geboorteplaats bestudeerd
werden. Wanneer dit alleen gedaan werd voor de woonplaats, dan was de significantie te hoog
om hier een duidelijke uitspraak over te kunnen doen.63
De laatst onderzochte categorie was de tertiaire sector, oftewel de handel in goederen
en/of diensten. Deze sector speelde vooral een grote rol in steden. De verschillen tussen
dorpen en steden kwamen vooral bij deze categorie aan bod. Wanneer meer dan 40% van de
beroepsbevolking aan het werk was in deze sector, dan toonde dit al aan dat deze sector een
belangrijke inkomstenbron was voor de plaats en de economie aldaar. Het hoge aandeel in de
tertiaire sector had een negatief effect op de lengtegroei. Het scheelde circa 1,1 centimeter op
de lichaamslengte wanneer mensen opgroeide in plaatsen waar de handel een van de grootste
inkomstenbronnen was. Dit kan echter ook komen, doordat de meeste plaatsen steden waren
waar de bevolkingsdichtheid veel groter was met als gevolg meer ziekten die de groei van een
populatie remmen. Toch had dit een significantie van 0,05, wat voldoende is om hier
conclusies aan te verbinden.64 Wanneer de tertiaire sector in de woonplaats van de zeevarende
werd verbonden aan de lichaamslengte, dan was de significantie niet toereikend genoeg om
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hier iets met zekerheid over te zeggen.65
Amsterdam vormde in dit onderzoek een sleutelrol, aangezien het archief van de
waterschout afkomstig was uit Amsterdam evenals veruit het grootste gedeelte van de
zeevarenden. Daarom is Amsterdam afgezet tegenover andere Nederlandse steden en dorpen.
Voor deze verdeling is een grens van 20.000 inwoners gesteld, zoals Holthoorn voorstelde.66
Nederland had in 1869 tien steden met een dergelijk inwoneraantal. Wanneer Amsterdam
vergeleken wordt met de overige Nederlandse steden en dorpen, dan wordt snel duidelijk dat
de lichaamslengtes in dorpen en overige steden groter waren dan in Amsterdam. De
significantie bij de andere steden was echter te laag om hier met zekerheid een uitspraak over
te kunnen doen. Bij de dorpen was dit een ander geval. De data van zeevarenden uit de dorpen
waren namelijk significant: gemiddeld waren dorpelingen 1,642 centimeter langer dan de
bewoners van Amsterdam.67
Het uitvoeren van de regressieanalyses leverde veel informatie op voor het verklaren
van de levensstandaard van de zeevarenden. De regressieanalyses van de z-scores toonden aan
dat de levensstandaard in Friesland en Groningen hoger was dan die in Noord-Holland en
Zuid-Holland. Verder had leeftijd de meeste invloed op lengte. Dit kwam niet als een
verrassing en was reeds langer bekend. Anderzijds speelden het inwoneraantal en de
bevolkingsdichtheid een rol in de lengte, wanneer naar de geboorteplaats werd gekeken. Het
idee dat historici iets konden zeggen over de lengte en levensstandaard in bepaalde plaatsen
aan de hand van de toenmalige woonplaats was na dit onderzoek niet langer houdbaar,
voornamelijk doordat de significantie in geen geval goed genoeg was om hier conclusies uit te
kunnen trekken. De reden hiervoor was dat mensen meestal niet lang genoeg in de plaatsen
woonden voor invloed op hun lengte. Bij de geboorteplaats was dit niet het geval. Dit was
juist vaker significant, doordat het inwoneraantal en de bevolkingsdichtheid juist wel effect
hadden op de lichaamslengte. Waarschijnlijk doordat op plaatsen waar veel mensen wonen,
de inwoners onder andere ook meer last hadden van ziekten.
Opmerkelijke bevindingen in dit hoofdstuk waren vooral dat de lichaamslengte niet
groter werd naarmate meer mensen werkzaam waren in de primaire sector, maar juist dat de
steden met de grootste secundaire sector de langste mensen hadden. Een grote tertiaire sector
had als enige een negatief effect op de lichaamslengte. Amsterdam liep ver achter op het
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gebied van levensstandaard ten opzichte van het overige deel van het land. Toch kon dit
alleen aangetoond worden voor Amsterdam ten opzichte van Nederlandse dorpen.
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Conclusie
Aan de hand van de onderzochte data van de zeevarenden was sprake van meerdere factoren
waarbij de dorpen, steden en leeftijden van elkaar verschilden. In het eerste deel van het
onderzoek werd behandeld hoe leeftijden en de omvang van de plaats in verband stonden met
de levensstandaard. Dit leverde op dat de grote steden gemiddeld en in de meeste gevallen de
laagste lichaamslengte en dus levensstandaard hadden. Betrouwbare data van de kleinste
Nederlandse plaatsen ontbrak, doordat niet genoeg mensen in de database voorkwamen die
daaruit afkomstig waren. Kleine steden en grote dorpen leken het relatief goed te doen wat
betreft levensstandaard. Verder bleek uit de data dat de oudere leeftijdsgroepen relatief langer
waren dan hun jongere collega’s, terwijl deze oudere mannen reeds aan het krimpen waren.
Dit kwam doordat deze oudere groep hogere functies bekleedde en dus op het gebied van
loopbaan zeer succesvol was. Dit kon verklaren waarom deze mensen tot op latere leeftijd
doorwerkten.
Er zijn meerdere factoren verantwoordelijk voor de verschillen in lengte tussen
verschillende groepen en plaatsen. De voornaamste hiervan was leeftijd. Dit had grote invloed
op hoe lang iemand op een bepaald moment was. Het werken met z-scores toonde aan dat de
levensstandaard in Friesland en Groningen relatief hoger lag dan die in Noord-Holland en
Zuid-Holland. Bij het vergelijken van de migranten en niet-migranten bleek dat de
laatstgenoemden een hogere levensstandaard hadden dan de eerstgenoemden.
Amsterdammers hadden een veel lagere levensstandaard dan beide groepen. De
inwoneraantallen en bevolkingsdichtheid hadden ook invloed op de algemene levensstandaard
in een plaats. Deze werd namelijk slechter naarmate de plaats groter was. Een logische
vervolgvraag zou dan ook zijn wat de oorzaak was dat bepaalde plaatsen korte mensen
voortbrachten en andere plaatsen juist lange mensen. De verwachting dat de populatie een
betere levensstandaard had wanneer veel mensen werkzaam waren in de primaire sector, kon
niet worden bewezen. Echter, wel kon aangetoond worden dat plaatsen een relatief lange
bevolking hadden wanneer een groot gedeelte van de beroepsbevolking in de secundaire
sector werkzaam was en dat de populatie juist korter was in plaatsen waar de tertiaire sector
groot was. De Amsterdamse populatie had rond 1867 gemiddeld de laagste levensstandaard.
Dit had zonder meer te maken met de sterke groei die de stad in de tijden daarvoor
doormaakte. Andere Nederlandse steden en dorpen deden het gemiddeld beter, al kon dit
alleen aangetoond worden voor de dorpen. Dit leverde voor de dorpen een relatief langere
34

populatie op. Verder leek een algemeen verband te bestaan tussen de grootte van de plaats en
de levensstandaard, waarbij de levensstandaard hoger was in kleine plaatsen.
De bevindingen uit dit onderzoek zijn grotendeels in lijn met wat reeds bekend was
over de verschillen tussen stad en platteland. Tassenaar en dit onderzoek bewijzen dat de
kleine en middelgrote steden het zeer goed deden ten opzichte van de grote steden.68 De
geografische locatie is interessanter. Volgens Tassenaar was het namelijk alleen zo dat de
plaatsen die “marktgeoriënteerd” waren, een relatief lange bevolking hadden. Dit klopt
grotendeels maar dit effect valt alleen te zien bij steden met een grote secundaire (industriële)
sector en niet bij de handel- en dienstensector. Tassenaar onderzocht beide sectoren, maar dit
onderhavige onderzoek is dus specifieker. Wat betreft binnenlandse migratie is een
tegengesteld effect zichtbaar, wanneer bekeken wordt wie migreerden. De lichaamslengte van
deze groep was in dit onderzoek namelijk kleiner dan die van de niet-migranten. Spitzer
beweerde aan de hand van het voorbeeld van Italiaanse migranten dat juist de lange migranten
uit hun regio vertrokken.69 Dit kan alsnog kloppen wanneer alle migranten met hun eigen
regio vergeleken worden, maar het lijkt er door het gebrek aan verschillen tussen de regio’s
op dat dit voor Nederland niet geldt. Het verder uitzoeken van deze kwestie zou dan ook een
aanbeveling zijn voor een vervolgonderzoek betreffende dit onderwerp.

Discussie
De verwachte resultaten zijn grotendeels uitgekomen. Stadsbewoners waren namelijk een stuk
kleiner dan de mensen die in kleinere plaatsen woonden. Anderzijds kon aan de hand van de
opgegeven woonplaats niet achterhaald worden wat dit zegt over de populatie. Migratie speelt
hier een grote rol in. Deze rol is in dit onderzoek wellicht onderschat. Het bleek echter niet
mogelijk om voor alle zeevarenden uit Amsterdam uit te zoeken hoelang ze daar al woonden.
Een andere verwachting was dat in gehuchten en buurtschappen sprake zou zijn van een
lagere levensstandaard met name door het gebrek aan bepaalde faciliteiten zoals gevarieerd
voedsel en medische zorg. Dit bleek echter niet uit de data, aangezien niet veel mensen uit
deze buurtschappen en gehuchten afkomstig waren. Daarnaast was slechts weinig bekend
over deze mensen. Door bronnen over lichaamslengte en geboorteplaats te combineren, zou
deze groep een goede basis zijn voor een vervolgonderzoek.
Het vernieuwende aan dit onderzoek was voornamelijk dat het onderzoek is uitgevoerd
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aan de hand van een nieuw soort bron die nog niet eerder gebruikt werd voor dit soort
onderzoek. Het gebruik van de groep zeevarenden was dus enerzijds goed, maar bracht ook
enkele probleem met zich mee. In dit onderzoek werd gesproken over zeevarenden die zich
een groot gedeelte van de tijd op zee bevonden. Er kan daardoor een kanttekening geplaatst
worden hoe dit de lengte in hun geboorteplaats zou kunnen hebben beïnvloed. De vraag rijst
namelijk of zeelieden aan boord relatief beter of slechter te eten krijgen dan hun plaatsgenoten
aan land of dat hun levensstijl aan land juist een negatieve invloed op hun lengte had. Deze
groep stond in zijn algemeenheid namelijk bekend om het drankgebruik. De effecten hiervan
vallen nog zeker te onderzoeken in een vervolgonderzoek, bijvoorbeeld door te bestuderen of
bepaalde verbanden te vinden zijn tussen beroepen of beroepsgroepen en de lengte van deze
mensen. Een andere suggestie is om gebruik te maken van de gemaakte database. Hier staan
namelijk veel buitenlandse zeevarenden in die niet in dit onderzoek betrokken zijn. Het zou
zeer interessant zijn om te onderzoeken waar deze zeevarenden vandaan kwamen en wat hun
levensstandaard was ten opzichte van hun Nederlandse collega’s.
De uiteindelijke conclusie die enkele oorzaken aandraagt voor de verschillen tussen
bepaalde plaatsen is niet waterdicht. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de
invloed van ziekten of de voedselinname. Verder speelt de positie die een persoon in een
gezin vervult ook mee bij zijn uiteindelijke lengte. Toch levert dit onderzoek in combinatie
met de gemaakte databases een bescheiden bijdrage aan het historische debat over de
levensstandaard van de zeevarenden en hun geboorteplaatsen.
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Appendix
1. Data bij boxplot van z-scores verwerkt per provincie in combinatie met
lichaamslengte.
Case Processing Summary
Cases
Valid
Provincie
z-score van de zeevarende

N

Missing
Percent

N

Total

Percent

N

Percent

DR

13

100,0%

0

0,0%

13

100,0%

FR

113

100,0%

0

0,0%

113

100,0%

GE

11

100,0%

0

0,0%

11

100,0%

GR

100

100,0%

0

0,0%

100

100,0%

LI

2

100,0%

0

0,0%

2

100,0%

NB

4

100,0%

0

0,0%

4

100,0%

NH

384

100,0%

0

0,0%

384

100,0%

OV

16

80,0%

4

20,0%

20

100,0%

UT

5

100,0%

0

0,0%

5

100,0%

ZE

9

100,0%

0

0,0%

9

100,0%

ZH

59

100,0%

0

0,0%

59

100,0%

2. Regressie 1 lichaamslengte en leeftijd
Model Summary
Model
1

R

R Square
,315a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,099

,098

7,998

a. Predictors: (Constant), leeftijd van de zeevarende

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
leeftijd van de zeevarende

Std. Error

159,819

,931

,280

,032

Coefficients
Beta

t

,315

Sig.

171,690

,000

8,881

,000

a. Dependent Variable: Lengte van de zeevarende
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3. Regressie 2 lichaamslengte en bevolkingsaantal geboorteplaats
Model Summary
Model

R

R Square
,119a

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,014

,012

6,508

a. Predictors: (Constant), per 1000

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

170,108

,365

-,006

,002

per 1000

Coefficients
Beta

t

-,119

Sig.

465,633

,000

-2,761

,006

a. Dependent Variable: Lengte van de zeevarende

4. Regressie 3 lichaamslengte en bevolkingsdichtheid geboorteplaats
Model Summary
Model

R

R Square
,106a

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,011

,009

6,517

a. Predictors: (Constant), bevolkingsdichtheid van de geboortegemeente van de
zeevarende

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
bevolkingsdichtheid van de

Std. Error

170,076

,375

-8,124E-5

,000

Coefficients
Beta

t

-,106

Sig.

454,028

,000

-2,476

,014

geboortegemeente van de
zeevarende
a. Dependent Variable: Lengte van de zeevarende
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5. Regressie 4 lichaamslengte en inwoneraantal woonplaats
Model Summary
Model

R

R Square
,108a

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,012

,010

6,521

a. Predictors: (Constant), per 1000

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

170,296

,434

-,006

,002

per 1000

Coefficients
Beta

t

-,108

Sig.

392,103

,000

-2,507

,012

a. Dependent Variable: Lengte van de zeevarende

6. Regressie 5 lichaamslengte en bevolkingsdichtheid woonplaats
Model Summary
Model

R

R Square
,103a

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,011

,009

6,519

a. Predictors: (Constant), per 100

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
per 100

Std. Error

170,263

,438

-,008

,003

Coefficients
Beta

t

-,103

Sig.

389,047

,000

-2,387

,017

a. Dependent Variable: Lengte van de zeevarende
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7. Regressie 6 lichaamslengte van migranten ten opzichte van niet-migranten.
Model Summary
Model

R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square
,070a

1

Adjusted R

,005

,003

8,407

a. Predictors: (Constant), de geboorte en woonplaats verschilt niet van elkaar
bij 0 bij 1 wel

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error

Beta

167,274

,372

1,299

,694

de geboorte en woonplaats

t

Sig.

449,328

,000

1,871

,062

,070

verschilt niet van elkaar bij 0 bij
1 wel
a. Dependent Variable: Lengte van de zeevarende

8. Regressie 7 lichaamslengte van zeevarenden ten opzichte van de geboorteplaats
met meer dan 40% in de primaire sector.
Model Summary
Model

R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square
,059a

1

Adjusted R

,003

,002

6,543

a. Predictors: (Constant), 40+%

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
40+%

Std. Error

169,171

,354

,804

,587

Coefficients
Beta

t

,059

Sig.

478,175

,000

1,369

,172

a. Dependent Variable: Lengte van de zeevarende
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9. Regressie 8 lichaamslengte van zeevarenden ten opzichte van de woonplaats met
meer dan 40% in de primaire sector.
Model Summary
Model

R

R Square
,058a

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,003

,002

6,543

a. Predictors: (Constant), 40+%

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error

169,230

,331

,858

,635

40+%

Beta

t

Sig.

511,439

,000

1,352

,177

,058

a. Dependent Variable: Lengte van de zeevarende

10. Regressie 9 lichaamslengte van zeevarenden ten opzichte van de geboorteplaats
met meer dan 20% in de secundaire sector.
Model Summary
Model

R

R Square
,087a

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,008

,006

6,529

a. Predictors: (Constant), 20+%

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
20+%

Std. Error

169,297

,293

2,127

1,049

Coefficients
Beta

t

,087

Sig.

576,900

,000

2,027

,043

a. Dependent Variable: Lengte van de zeevarende

45

11. Regressie 10 lichaamslengte van zeevarenden ten opzichte van de woonplaats met
meer dan 20% in de secundaire sector.
Model Summary
Model

R

R Square
,002a

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,000

-,002

6,554

a. Predictors: (Constant), 20+%

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

169,466

,288

-,077

1,571

20+%

Coefficients
Beta

t

Sig.

589,053

,000

-,049

,961

-,002

a. Dependent Variable: Lengte van de zeevarende

12. Regressie 11 lichaamslengte van zeevarenden ten opzichte van de geboorteplaats
met meer dan 40% in de tertiaire sector.
Model Summary
Model

R

R Square
,085a

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,007

,005

6,531

a. Predictors: (Constant), 40+%

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
40+%

Std. Error

170,061

,415

-1,111

,565

Coefficients
Beta

t

-,085

Sig.

410,094

,000

-1,966

,050

a. Dependent Variable: Lengte van de zeevarende
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13. Regressie 12 lichaamslengte van zeevarenden en woonplaats waarin meer dan 40%
werkende is in de tertiaire sector.

Model Summary
Model

R

R Square
,067a

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,004

,003

6,539

a. Predictors: (Constant), 40+%

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

170,065

,481

-,919

,594

40+%

Coefficients
Beta

t

-,067

Sig.

353,720

,000

-1,547

,122

a. Dependent Variable: Lengte van de zeevarende

14. Regressie 13 lichaamslengte van Amsterdammers ten opzichte van andere
dorpen en steden.
Model Summary
Model

R

R Square
,118a

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,014

,010

6,514

a. Predictors: (Constant), dorp, stad

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

168,441

,469

stad

1,314

1,042

dorp

1,642

,603

Coefficients
Beta

t

Sig.

359,209

,000

,058

1,261

,208

,125

2,723

,007

a. Dependent Variable: Lengte van de zeevarende
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15. Regressie 14 lichaamslengte van Amsterdammers ten opzichte van migranten en nietmigranten.
Model Summary
Model
1

R

R Square

,120a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,014

,011

6,513

a. Predictors: (Constant), migratie=Migrant, migratie=Niet Migrant

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

168,441

,469

migratie=Niet Migrant

1,793

,670

migratie=Migrant

1,366

,698

Coefficients
Beta

t

Sig.

359,296

,000

,130

2,676

,008

,095

1,958

,051

a. Dependent Variable: Lengte van de zeevarende
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