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I. INLEIDING 

Het onderzoek naar de relatie tussen bevolking en economie in Nieuw Spanje, 
waarover in het navolgende verslag wordt uitgebracht, is een voortzetting en 
uitwerking van een studie van A. C. van Oss over de bouw activiteit , de bevol
king en de economische differentiatie in koloniaal Mexico 1. Deze verhandeling 
behoort tot een reeks van voorstudies voor een geschiedenis van maatschappij 
en cultuur van Latijns Amerika. 

Naar de tijd wordt dit onderzoek begrensd door de jaren 1570 en 1800. Het 
is de periode waarvan we redelijk betrouwbare demografische gegevens hebben, 
hoewel deze allerminst aan de eisen van het moderne statistische materiaal vol
doen. Het materiaal op economisch gebied is nog van geringer omvang. Er be
stond geen gelegenheid om de lacunes door archivalisch onderzoek aan te vul
len. Men moet deze studie zien als een poging om, ondanks de gebrekkige ge
gevens, een beter inzicht te krijgen in de structuur van Nieuw Spanje. 

Geografisch wordt het gebied van het onderzoek begrensd door een lijn van 
Pánuco aan de Golf van Mexico over San Luis Potosi naar Autlan aan de Stille 
Zuidzee aan de ene kant en de landengte van Teguantepec aan de andere kant; 
dit is het centrale deel van de huidige republiek Mexico (kaart 1). 

Daar archivalisch onderzoek niet mogelijk was, moest volstaan worden met 
reeds gepubliceerde gegevens. Zeer veel is ontleend aan het historisch-geo
grafische werk van P. Gerhard, A guide to the historical geography of New 
Spain 2. Dit betreft de demografische gegevens, de parochiale indeling, de 
spreiding van de seculiere en reguliere geestelijkheid en de epidemieën. 

De nauwe aansluiting bij het boek van Gerhard heeft er toe geleid, dat ook 
zijn geografische indeling is gevolgd. In zijn boek is Nieuw Spanje onderver
deeld in 129 juridische districten (alcaldtas mayores) (kaart 2). Hij volgt hier
in de bestuursindeling van 1786 bij de invoering van de intendencias . De lokale 
organisatie werd toen niet nieuw geschapen, de districten bestonden in onge
veer dezelfde vorm ook al in 1742. Meestal omvat elk district meerdere plaatsen: 
de kerkdorpen (cabeceras) en de gehuchten of buurten (barrios, estancias, 
sujetos, in de latere terminologie wordt gesproken van pueblos). De 129 dis
tricten zijn door Gerhard afzonderlijk in alfabetische volgorde op systematische 
wijze beschreven (p. 39-402). In iedere beschrijving zijn rubrieken "population 
and settlements" en "church" opgenomen, met vermelding van de bevolkingsaan
tallen op verschillende tijdstippen en van de kerkelijke organisatie. B ij de be
volking worden opgegeven het aantal Indianen, dat tribuut moest betalen 
(tributarios), het aantal hoofden van Spaanse gezinnen (vecinos) en vanaf 1743 
ook de gezinnen en personen, die niet tot de Indianen behoren (door ons aange
duid met de term niet-Indianen): de Spanjaarden, mestiezen, mulatten en ne
gers. De opgaven betreffende de tributarios dateren uit verschillende jaren, 
maar men kan deze groeperen in zes perioden~ ca 1570, 1600-1620, ca 1645, ca 
1688, ca 1743 en ca 1800. 

In de spelling en de schrijfwijze met accenten van de Mexicaanse plaatsnamen 
bestaan grote verschillen. In deze verhandeling zijn de spelling en schrijfwijze 
van Gethard gevolgd. De stad Mexico wordt door ons aangeduid met Mexico Cd. 

Nieuw Spanje was in 1786 ingedeeld in een aantal intendencias , waarbij als be
zwaar in onze studie is ondervonden, dat die van . Mexico zeer omvangrijk was. 
We hebben daarom deze in enige kleinere gebieden gesplitst, waarbij een zekere 
aanpassing is gezocht bij de huidige administratieve indeling, zoals deze door 
Gerhard in Appendix B, p. 406-407 is gepubliceerd. De door ons op deze wijze 
gevormde gebieden, duiden wij in het vervolg met de term 'gewesten' aan. Er 
zijn 14 van dergelijke gewesten, van ongelijke omvang en met een verschillend 
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KAART 2 

Indeling van Nieuw Spanje in 129 districten (overeenkomstig de indeling van 
" P. Gerhard). 



aantal districten. In tabel I, 1 zijn de gewesten met het aantal districten ver
meld (kaart 3). 

KAART 3 

Indeling van Nieuw 
C - Colima 
D - Durango 
GA - Guanaxuato 
GE - Guerrero 
H - Hidalgo 
J - Jalisco 
ME - Mexico 

Spanje in veertien gewesten. 
MI - Michoacán 
MO - Morelos 
o - Oaxaca 
P - Puebla 
Q - Querétaro 
SLP - San Luis Potosi 
VC - Vera Cruz 

Tabel I, 1. Gewesten van Nieuw Spanje met het aantal districten per gewest 

Durango 1 district Michoacán 12 districten 
San Luis Potosi 3 districten Mexico 19 " 
Guanaxuato 5 11 Morelos 3 " 
Querétaro 3 11 Puebla 22 " 
Hidalgo 12 11 Vera Cruz 10 " 
Jalisco 5 " Guerrero 10 " 
Colima 2 " Oaxaca 22 " 
Totaal 14 gewesten 129 districten 
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Bij de seculiere kerkelijke indeling viel Nieuw Spanje uiteen in vier vertikale 
stroken, waarvan drie zowel aan de Golf van Mexico als aan de Stille Zuidzee 
grensden , het waren de bisdommen Mexico, Tlaxcala (vanaf 1543 Puebla), 
Michoacán en Oaxaca (kaart 4). Deze kerkelijke indeling valt niet samen met 
die in gewesten. 

KAART 4 

Indeling van Nieuw Spanje in bisdommen. 
ME - Mexico 
MI - Michoacán 

0 - Oaxaca 
P - Puebla 

Bij het onderzoek is gebleken, dat demografisch een tweedeling van Nieuw 
Spanje in een westelijke en oostelijke helft van belang is. Dit is een vertikale 
lijn , die bijna samenvalt met de grens tussen de bisdommen Mexico en Puebla. 
Ten westen van deze lijn liggen de bisdommen Michoacán en Mexico, ten oosten 
Puebla en Oaxaca (kaart 5). 

o 

w 

KAART 5 

Demografische tweedeling van Nieuw Spanje. 
W - West Nieuw Spanje 
o - Oost Nieuw Spanje 

Door de stippellijn wordt de grens tussen de bisdommen Mexico en Puebla 
aangegeven. 
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De economie van Nieuw Spanje kan vanuit twee verschillende gezichtspunten 
worden beschouwd: een conjunctureel en een structureel. Bij de huidige stand 
van het onderzoek beschikken we slechts over weinig gegevens betreffende de 
conjunctuur: enkele prijzen uit de 16e eeuwen enige prijsreeksen uit de twee
de helft van de 18e eeuw. De bestaande leemte is door de studie van Van Oss 
over de bouwactiviteiten van 1520 tot 1800 enigszins aangevuld, maar in de 
bouw spelen ook andere factoren een rol. Bij de prijzen stuit men nog op een 
andere moeilijkheid. Voor de prijzen van de eerste levensbehoeften bestaat in 
Nieuw Spanje in deze tijd nog geen nationale markt. Er bestaan alleen regiona
le en lokale markten. De internationale prijzen gelden slechts voor exportpro
ducten als suiker, cochenille, leer en edel metaal. 

In het onderhavige onderzoek is de aandacht in het bijzonder gericht op de 
economische structuur. Daartoe is de kennis vereist van de verschillende eco
nomische activiteiten. 

Van Oss heeft in zijn reeds genoemde studie de economische gegevens aan 
de geografische beschrijvingen van López de Velasco (1574), Vázquez de 
Espinosa (1628) en Vetancurt (1698) ontleend en hij heeft deze aangevuld met 
enkele ong-edateerde vermeldingen van economische aard uit het boek van 
Gerhard j. In de door hem en ook door mij gevolgde methode kan alleen gebruik 
gemaakt worden van materiaal, dat op geheel Nieuw Spanje betrekking heeft. 
Dit heeft tot gevolg, dat we met een bron als de Relaciones geográficas, die 
slechts voor delen van het land bewaard zijn gebleven, weinig kunnen beginnen. 
Wel kon een werk uit de 18e eeuw worden benut. In 1742 gelastte de nieuwe 
vice-koning, de graaf de Fuenclara, na zijn aankomst in Mexico, dat er een 
enquête zou worden gehouden met vragen over de demografische, kerkelijke 
en economische toestand. Een uitvoerige vragenlijst werd naar alle 129 dis
tricten gezonden. Het duurde geruime tijd voordat alle antwoorden binnen wa
ren. Een bewerking van het ontvangen materiaal gaf J. A. de Villa-Senor y 
Sánchez in een lijvig boek in twee delen' Theatro an.ericano' 4. Gerhard heeft 
de economische activiteiten uit dit werk verzameld en als appendix toegevoegd 
aan een publikatie ' Mexico en 1742' 5. In eerste instantie heb ik Gerhard's 
lijst gebruikt, maar bij vergelijking van zijn gegevens met de tekst van Villa
Senor bleken vele activiteiten onvermeld te zijn. Bij Gerhard vinden we voor 
122 districten 579 economische activiteiten; op basis van het boek van Villa
Senor komen we op 1. 054. Doordat enkele antwoorden op de enquête in origi
neel zijn teruggevonden, is gebleken, dat ook de bewerking van Villa-Senor 
niet vlekkeloos is 6. Hij heeft fouten gemaakt en er zijn omissies. Dit is een 
ernstig bezwaar bij de demografische gegevens, die van kwantitatieve aard 
zijn, minder bij de vermelding van de economische activiteiten, die door hem 
bijzonder uitvoerig zijn opgesomd. 

Bij ons onderzoek hebben we zeer veel nut gehad van gegevens betreffende 
de kerkelijke organisatie: de toename van het aantal parochies en de bediening 
van deze door de seculieren en de drie orden: de Franciskanen , de Dominika
nen en de Augustijnen. Het materiaal hierover is ontleend aan het boek van 
Gerhard. 

Met betrekking tot de bouwactiviteiten wordt in dit onderzoek geheel en al 
gesteund op het materiaal, dat door Van Oss is verzameld en de lijsten, die 
door hem zijn samengesteld. 

In deze studie wordt aandacht besteed aan de volgende vijftien verschijnse-
len: 

1. Het aantal tributarios en de fluctuaties in deze aantallen 
2. De concentratie van de tributarios 
3. De migratie van de tributarios 
4. De epidemieën 
5. De etnische samenstelling van de bevolking in Indianen, Spanjaarden, mes

tiezen, mulatten en negers 

10 



KAART 6 

Belangrijkste wegverbindingen in Nieuw Spanje in de 
zestiende eeuw; met de havens (op grond van het onderzoek van Van Oss) . 

• M - Mexico Cd . 
• GA - Guadalajara 

o - Oaxaca 
PU - Puebla 

* Havens: aan de Golf van Mexico 
PA - Pánuco 
TA - Tamiagua in district Guachinango 
VN - Vera Cruz Nueva, haven San 

Juan de Ulua 
VV - Vera Cruz Vieja 

SLP - San Luis Potosi 
VD - Valladolid, thans MoreUa 

aan de Stille Zuidzee 
A - Acapu1co 
GO - Guatu1co 
PN - Puerto de la Navidad in 

district Aut1an 
TE - Teguantepec 



6. Het totale aantal van de bevolking 
7. De concentratie van de totale bevolking in kernen, midden zones en perife

rieën 
8. De kerkelijke indeling in bisdommen en parochies 
9. De bediening van de parochies door regulieren en seculieren 

10. De bediening van de parochies door Franciskanen, Dominikanen en Augus-
tijnen 

11. De spreiding van de koloniale monumenten 
12. Het aantal van de economische activiteiten 
13. De spreiding van de economische activiteiten 
14. De specificatie in veelzijdige, ondersteunende en eenzijdige economische 

activiteiten 
15. De efemere economische activiteiten. 

Het voornaamste doel van het onderzoek is de relaties tussen deze vijftien 
verschijnselen onderling na te gaan. N a de beschrijving van de verschijnselen 
worden de relaties met de reeds besproken verschijnselen behandeld. Er is 
vooral aandacht besteed aan de concentratie van bevolking, kerkelijke organi
satie en de aard van de economische activiteiten. In dit verband waren de ver
keersverbindingen en het wegennet van grote betekenis (kaart 6). 
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11. BEVOLKING 

Vrijwel alle mannelijke Indianen tussen 18 en 50 jaar waren jaarlijks een tri
buut schuldig aan de Spaanse kroon 7. In de praktijk kwam het er op neer, 
dat ieder gezinshoofd een tribuut betaalde. Meestal wordt het aantal tributa
rios gelijk gesteld aan het aantal gezinnen der Indianen. Dit is ook bij de be
rekeningen voor dit onderzoek gedalln. Mestiezen werden niet tot de Indianen 
gerekend en zij vielen niet onder de verplichtingen om tribuut te betalen. Bij 
een voortschrijdende menging van de bevolking (mestizaje) kan het aantal 
tributarios aanzienlijk dalen, doch dit houdt allerminst een bevolkingsvermin
dering in. Het aantal tributarios verschaft ons derhalve slechts in beperkte 
mate inlichtingen over het verloop van de totale bevolking. In de historische 
literatuur wordt dit onderscheid vaak niet gemaakt en men is er gauw toe ge
neigd om bij vermindering van het aantal tributarios te spreken van bevol
kingsteruggang . Deze redenering behoeft niet altijd juist te zijn. 

De tributarios zijn steeds Indianen, maar aan het einde van de 18e eeuw 
worden in Nieuw Spanje ook de mulatten tribuutplichtig; men spreekt dan van 
tributarios mulatos (1798-1804). De term tributarios is het meest gangbaar, 
doch in 1743 rekent men meestal in familias , zowel bij de Indianen als bij de 
niet- Indiaanse groepen. Omstreeks 1780 worden de bevolkingsaantallen in 
personas uitgedrukt. We mogen veronderstellen, dat hiermee het totale bevol
kingsaantal wordt bedoeld, met inbegrip van de kinderen. Soms worden onder 
personas alleen de volwassenen of de hoofden van huishoudens verstaan. Bij 
de Spanjaarden wordt vaak het aantal vecinos vermeld, dat dient te worden 
opgevat als de gezinshoofden of de hoofden van huishoudens. Slechts zelden 
is sprake van communicanten; in de mijnbouw- en plantagegebieden wordt 
enige malen het aantaloperarios of negros opgegeven. Overeenkomstig het 
algemeen gebruik is in dit onderzoek één tributario en één vecino gelijk ge
steld aan één familia (gezin of huishouden) . 

Een belangrijk vraagstuk is de grootte van het gezin of het huishouden. 
Oorspronkelijk werd in de berekeningen van de historici aangenomen, dat dit 
een factor was, die over lange perioden constant bleef en waarbij geen lokale 
of regionale verschillen optraden. Sommige onderzoekers stelden de omreke
ningsfactor op 4, anderen op 5, weer anderen op 4,5. Bij hun onderzoek van 
het bevolkingsaantal van Centraal Mexico kwamen Cook en Borah tot een af
wijkende opvatting. Volgens hen zou de omrekeningsfactor vóór de Conquista 
4,5-5,0 hebben bedragen; in de 16e eeuw zou deze zijn gedaald tot 2,8, waar
na een stijging plaatsvond, zodat in de tweede helft van de 18e eeuw de omre
keningsfactor . weer een gemiddeld niveau van 4,4 had bereikt. In een andere 
studie heb ik proberen aan te tonen, dat deze berekeningen onjuist zijn en 
dat in de 16e eeuw de omrekeningsfactor 4,75 moet hebben bedragen 8. Pit 
zou wijzen op een licht dalende tendens tussen de 16e en de 18e eeuw, hetgeen 
volledig in overeenstemming is met de ontwikkeling in Peru, waar de omreke
ningsfactor ca 1572 4,9 bedroeg en ca 1602 5,0; vervolgens trad een daling op 
tot 4,3 in 1754 en tot 4,4 in 1789. In het laatste geval heeft de omrekenings
factor betrekking op Peru zonder Puno. 

In het onderhavige onderzoek is van de veronderstelling uitgegaan, dat ge
durende de gehele periode en in alle districten één gezin (familia) uit 4,5 per
sonen bestond. Dit dient beschouwd te worden als een gemiddelde, waarvan 
afwijkingen mogelijk waren. 

In de door Gerhard gepubliceerde aantallen of met behulp van zijn getaJlen 
hebben we de volgende berekeningen kunnen maken: 
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Indianen 

1 fami/ia = :x: personas 

1760 Izatlan 
1761 Nombre de Dios 
1760 Venado 

1 tributario =:x: personas 

1791/99 S. Juan de los 
Llanos 

ca 1792 Tezcuco 
1778 Sochimilco 
1790/1800 Otumba 

3,2 
4,8 
5,3 

3,6 
4,3 
4,5 
5,1 

Niet-Indianen 

1 familia = :x: personas 

1754 Vera Cruz Nueva 
1754 Vera Cruz Vieja 
1754 1 zucar (Spanj.) 
1754 Izucar (kleurlingen) 
1792 Cempoala 
1743 Teciutlan (Spanj.) 
1779/89 Cimapan (Spanj.) 

1 vecino = :x: personas 

1786/89 Guatulco (mulat.) 

1790 Mexico (Spanj.) 

3,5 
3,9 
3,9 
4,1 
4 , 2 
4,9 
5,4 

4,2 

5,1 

Het gemiddelde van bovenstaande getallen is 4,3- 4,4, waarbij er vrijwel geen 
verschil bestaat tussen de gezinnen van Indianen en van niet- Indianen. 

Met betrekking tot de communicanten beschikken we over de volgende getal
len: 

1755 A trisco (Indianen) 1 tributario 2,7 communicanten 
1683 Pánuco (Indianen) 1 familia = 3,2 11 

1570 Cuyocan (Spanjaarden) 1 vecino = 3,8 11 

Hiervan wijken de beide volgende sterk af: 
1684/88 Huexutla (Indianen) 1 tributario 8,8 communicanten 
1766 Antequera (Spanjaarden) 1 vecino = 20,0 11 

In het boek van Gerhard zijn de aantallen tributarios gepubliceerd van de 
129 districten, waarin Nieuw Spanje is verdeeld. De gegevens stammen uit 
verschillende jaren, maar deze hebben we gegroepeerd in een zestal perioden: 
ca 1570, 1600-1620, ca 1645 (1659), ca 1688, ca 1743 en ca 1800. Betreffende 
enkele districten beschikken we over aantallen tributarios in 1580, maar die 
reeks bleef erg onvolledig. Er zijn weinig gegevens over het buiten het eigen
lijke Nieuw Spanje liggende Nombre de Dios bij Durango; van acht andere in 
het Noorden gelegen districten hebben we bijna alleen maar gegevens uit de 
18e eeuw. Het is wel mogelijk schattingen te maken van het bevolkingsverloop 
van de acht districten gezamenlijk, maar niet van elk afzonderlijk. 

Zelfs betreffende de gegevens van de 120 overblijvende districten zijn er 
nog lacunes. We zouden moeten beschikken over 6 x 120 = 720 getallen van 
tributarios; in werkelijkheid zijn er slechts 597 bekend, er ontbreken 123 ge
tallen. Op grond van de trend van de bevolkingsontwikkeling binnen elk dis
trict en op basis van het verloop in de aangrenzende districten, zijn schat
tingen gemaakt voor de 123 ontbrekende getallen. Van deze hebben er 36 be
trekking op het gewest Oaxaca in de jaren 1645 en 1688. De aantallen tributa
rios zijn gedrukt in Bijlage I; de geschatte getallen zijn onderstreept, bijv. 
735 . 

Aan de hand van de lijsten en de gemaakte schattingen kan het totaal aantal 
tributarios worden berekend. Dit is gedaan zowel voor de 120 als voor de 128 
districten; behalve de aantallen zijn ook de indices vermeld (1570 = 100). De 
ontwikkeling in Nieuw Spanje was als volgt (tabel II, 1): 
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Tabel Il, 1. Aantallen tributarios, ca 1570 - ca 1800 

(Grafiek 1, p. 65) 

Jaar 

ca 1570 
1600-1620 
ca 1645 
ca 1688 
ca 1743 
ca 1800 

120 districten 

Aantal Indices 

719.712 100,0 
288.242 40,0 
162 . 775 22 , 6 
227.920 31,7 
319.334 44,4 
511. 740 71,1 

128 districten 

Aantal Indices 

748.994 100,0 
297.621 39 , 7 
169.437 22,6 
239.847 32 , 0 
349.804 46 , 7 
563.026 75,2 

Uit bovenstaande getallen blijkt, dat in het algemeen het dieptepunt van het 
aantal tributarios omstreeks 1645 werd bereikt. Indien het aantal tributarios 
een weerspiegeling van het bevolkingsaantal der Indianen is, dan is het aantal 
Indianen tot minder dan één kwart van dat in 1570 geslonken, hoewel dit laat
ste aantal slechts een f.ragment was van de oorspronkelijke bevolking in de tijd 
van de Conquista. Zeer duidelijk komt tot uitdrukking, dat de bevolkingsterug
gang zich na 1570 in onverminderde mate heeft voortgezet. 

De teruggang in de 120 districten bedroeg : 

ca 1570 100,0 
1600/1620 40,0 
ca 1645 22,6 

100,0 
56,5 

Indien we veronderstellen , dat de getallen van 1600/1620 voor het jaar 1610 
gelden, dan bedroeg de gemiddelde jaarlijkse vermindering: 

ca 1570 - ca 1610 2,2 % of 22,0% 0 

ca 1610 - ca 1645 1,64% of 16,4%0 

Dit zou kunnen betekenen, dat de vermindering in de 17e eeuw iets van 
haar felheid had verloren. Gedurende de gehele periode ca 1570 - ca 1645 was 
de teruggang gemiddeld per jaar 1 , 7% of 17 , 0% 0. Deze getallen hebben slechts 
theoretische waarde, omdat de achteruitgang niet gelijkmatig, doch schoksge
wijze gebeurde . Voor een belangrijk deel moet de daling van het aantal tributa
rios aan epidemieën en hongersnoden worden toegeschreven, maar er waren ook 
andere oorzaken. 

Men zou het dieptepunt omstreeks 1645 kunnen toeschrijven aan een slecht 
gevoerde administratie in deze jaren. Maar hiertegen pleit, dat het laagtepunt 
niet in alle ·districten juist in deze periode viel, in 46 van de 120 districten 
(38,3%) was zulks niet het geval; in 19 districten (15,8 %) was het dieptepunt 
eerder bereikt , in de periode 1600-1620 ; in 27 districten kwam het dieptepunt 
pas in 1688 of 1743, in Xalapa del Marqués zelfs eerst in 1800. Uit de kaart 
blijkt , dat de districten met een laat dieptepunt meest ten Westen van een ver
tik ale lijn dwars door Nieuw Spanje liggen en die met een vroeg dieptepunt ten 
Oosten van die lijn. De lijn loopt van het Zuiden van Pánuco, ten Oosten van 
de stad Mexico naar de oostgrens van Acapulco . Van de vroege dieptepunten 
liggen alleen Celaya, Cimapan en Tinhuindin ten Westen van de lijn. De uitzon
deringen van late dieptepunten ten Oosten van de lijn zijn Nochistlan, 
Atlatlauca, Guatulco y Guamelula en het reeds genoemde Xalapa del Marqués 
(kaart 7) . De aantallen tributarios zijn gedrukt in Bijlage Il. 

Het lag min of meer voor de hand , dat het dieptepunt in 1645 bereikt werd, 
omdat na dat jaar epidemieën minder veelvuldig optraden. Volgens de lijst van 
Gerhard (p. 23) waren er in de 85 jaar tussen 1560 en 1645 twee grote (1576-
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1581 en 1619-1621) en 13 kleinere epidemieën ; in de daarop volgende periode 
van 115 jaar, tussen 1645 en 1760, waren er twee grote (1692-1697 en 1736-1743) 
en zes kleinere. Vermoedelijk waren omstreeks 1645 de gr<;>te sterft en uitgewoed ; 
wellicht had de bevolking een zekere immuniteit ontwikkeld tegen de uit Europa, 
Azië en Afrika binnengedrongen ziekten. 

De geografische en chronologische spreiding van de dieptepunten blijkt uit 
tabel II, 2. 

Tabel II, 2. Dieptepunten van het aantal tributarios, per gewest 

Gewesten Aantal 1600- ca ca ca ca 
distr. 1620 1645 1688 1743 1800 

San Luis PotoS! 1 1 
Guanaxuato 1 1 
Querétaro 1 1 
Hidalgo 12 1 7 4 
Jalisco 5 3 2 
Colima 2 2 
Michoacán 12 1 7 4 
Mexico 19 1 15 3 
Morelos 3 1 2 
Puebla 22 7 13 2 
Vera Cruz 10 4 5 1 
Guerrero 10 4 2 4 
Oaxaca 22 18 3 1 

Totaal 120 19 74 21 5 1 

Indien we de reeds hiervóór besproken vertikale lijn door Nieuw Spanje trek
ken, waarbij Vera Cruz (zonder Pánuco) , Morelos , Puebla, Oaxaca en van 
Hidalgo de districten Sochicoatlan, Tulancingo, Cempoala en Apa-Tepeapulco, 
van Mexico de districten Otumba , Tezcuco en Coatepec, en van Guerrero de 
districten Chilapa, Tlapa en Igualapa bij het oostelijk deel van Nieuw Spanje 
horen, terwijl Durango, San Luis PotoS! , Guanaxuato , Querétaro , Jalisco, 
Colima, Michoacán met de resterende · delen van Hidalgo , Mexico en Guerrero 
en voorts Pánuco onder het westelijk deel van Nieuw Spanje vallen, dan zijn 
de verhoudingen tussen de beide delen van Nieuw Spanje als in tabel II, 3 
is aangegeven. 

Tabel II, 3. Dieptepunten van het aantal tributarias in West en Oost Nieuw 
Spanje 

Delen van Aantal 1600- ca ca ca ca 
Nieuw Spanje distr. 1620 1645 1688 1743 1800 

West Nieuw Spanje 54 5 33 14 2 
Oost Nieuw Spanje 66 14 41 7 3 1 

Totaal 120 19 74 21 5 1 

Er zijn in het oostelijk deel van Nieuw Spanje 14 districten met het diepte
punt vóór 1643 (21,2 % van het totale aantal districten in dat deel van Nieuw 
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Spanje) tegen slechts 5 districten (9,3%) in het westelijk deel. Dieptepunten 
na 1643 zijn in het Westen veelvuldiger, nl. 16 districten (29,6%) tegen 11 in 
het Oosten (16,7%) . Het verschil tussen beide delen van Nieuw Spanje k omt in 
de aantallen en percentages duidelijk tot uitdrukking. 

De vermindering van het aantal tribu tarios was in het ene district van veel 
groter omvang dan in het andere. Indien we het aantal tributarios in 1570 op 
100 stellen en vervolgens de indices op het dieptepunt berekenen en d eze 
naar rubrieken indelen dan krijgen we het volgende beeld (tabel Il , 4): 

Tabel Il, 4. Indices daling van het aantal tributarios tot het dieptepunt, 
1570=100 

Gewesten Aantal 100- 49,9- 29,9- 19,9- 9,9- beneden 
distr. 50 , 0 30,0 20,0 10,0 5,0 5,0 

S . Luis POtOSl 1 1 
Guanaxuato 1 1 
Querétaro 1 1 
Hidalgo 12 1 1 3 3 4 
Jalisco 5 1 3 1 
Colima 2 1 1 
Michoacán 12 4 3 4 1 
Mexico 19 1 3 7 4 3 1 
Morelos 3 1 1 1 
Puebla 22 1 11 9 1 
Vera Cruz 10 1 4 3 1 1 
Guerrero 10 2 1 5 2 
Oaxaca 22 2 10 6 3 1 

Totaal 120 5 28 37 30 13 7 

West Nieuw Spanje 54 1 12 16 13 10 2 
Oost Nieuw Spanje 66 4 16 21 17 3 5 

De teruggang van het aantal tributarios is van zeer ernstige aard geweest, 
het gemiddelde van de indices ligt tussen 20,0 en 30 , 0, hetgeen een verminde
ring van het oorspronkelijke aantal tributarios in 1570 met 70,0 tot 80,0% in
houdt. Er zijn 20 districten, waar zelfs minder dan 10,0% is overgebleven. Het 
aantal districten, waar het aantal tributarios met minder dan de helft is ge
daald, bedraagt slechts vijf. Ook hier is er weer een versch il in de geogra
fische spreiding . De situatie is gunstiger in het oostelijk deel van Nieuw Spanje 
dan in het Westen . Indien we een daling tot 30% van het aantal tributarios gun
stig mogen noemen , dan vinden we in het oostelijk deel van Nieuw Spanje 20 
van dergelijke districten (30,3 %) en in het Westen 13 (24 , 1%). Gevallen v an 
ernstige teruggang, tot beneden 10,0% van het aantal in 1570, vinden we in 
het Oosten slechts acht maal (12 , 1%), daarentegen in het Westen twaalf maal 
(22,2 %) (kaart 8). Het dieptepunt werd in het oostelijk deel van Nieuw Spanje 
in vele districten eerder bereikt dan in het Westen, maar daarbij was de daling 
ook minder ernstig dan in het Westen. In het westelijk deel van Nieuw Spanje 
kwam het dieptepunt in vele districten pas na 1643 en de vermindering was 
vaak van veel groter omvang . 

Het herstel na 1645 was in vele districten in 1688 al goed merkbaar; hierop 
volgde tussen 1688 en 1743 een lichte afzwakking van de groei, waarop na 1743 

18 



o 

KAART 8 

Daling van het aantal tributarios sinds 

11 districten met indices beneden 10 , 0 (1570 = 100) 

districten met indices boven 30,0 (1570 = 100) 

~ --- scheidingslijn tussen West en Oost Nieuw Spanje 



weer een versnelling optrad. De indices van het totale aantal tributarios in de 
120 districten zijn: 

ca 1645 
ca 1688 
ca 1743 
ca 1800 

100,0 
140,0 
196,2 
314,4 

100,0 
140,1 
224,5 

100,0 
160,3 

Indien we de jaarlijkse cumulatieve groei voor elk van de drie perioden bere
kenen, dan bedraagt deze: 

ca 1645 - ca 1688 0, 8 % of 8,0% 0 

ca 1688 - ca 1743 0,62% of 6,2%
0 

ca 1743 - ca 1800 0,83% of 8,3% 0 

Dergelijke gemiddelde groeipercentages waren voor de toenmalige omstandig
heden iets aan de hoge kant , maar ze waren mogelijk. Bij een sterftecijfer van 
38,0 of 40,0% 0 betekende dit een geboortecijfer van 44,2 tot 48,7% 0 en een 
gemiddelde leeftijd van 23 tot 25 jaar. Men dient hierbij te bedenken, dat de 
kindersterfte bijzonder hoog was. 

De lichte teruggang tussen 1688 en 1743 is vermoedelijk veroorzaakt door de 
twee ernstige en langdurige epidemieën in 1692- 1697 (allerlei ziekten) en in 
1736-1739 , voortwoekerend tot 1743/44 (waarschijnlijk typhus). In de periode 
1645-1688 waren er slechts drie kleine epidemieën, na 1745 tot 1800 waren er 
zes minder belangrijke aanvallen. 

We kunnen de groeipercentages vergelijken met enkele gegevens uit Peru. 
Voor de partido Calca y Lares (Cuzco) berekende Mörner voor het tijdvak van 
1689 tot 1786 een jaarlijkse cumulatieve groei van 4,6% 0 9. Voor geheel Peru 
bedroeg de groei tussen 1795 en 1812 5,5%

0 10. De groeipercentages van 
Nieuw Spanje liggen iets hoger dan de Peruaanse, maar er bestaat geen opzien
barend verschil. 

Plaatselijk traden in de stijging, nadat het dieptepunt was gepasseerd, grote 
verschillen op. Indien we het aantal tributarios tijdens het dieptepunt op 100 
stellen, dan zijn er districten waar de indices in 1800 tot boven de 1000 zijn 
gerezen, dit betekent meer dan een vertienvoudiging. Anderzijds waren er 
districten waar het herstel miniem was. Slechts in één plaats, Xalapa del Mar
qués, was in het geheel geen herstel, daar werd in 1800 het dieptepunt be
reikt. Als we de indices in zeven rubrieken indelen, was de spreiding als aan
gegeven in tabel II, 5. 

De gemiddelde stijging van het aantal tributarios vanaf het dieptepunt tot 
1800 is het drie- tot viervoudige geweest. De afwijkingen van het gemiddelde 
zijn nogal groot: er zijn 32 districten waar het aantal tributarios meer dan 
vervijfvoudigd is; hiertegenover staan 40 districten, die nog niet aan het drie
voud zijn toegekomen. We kunnen stellen, dat een index van 500 of meer (diep
tepunt = 100) een aanmerkelijke stijging betekent, terwijl een index beneden 
300 een zeer geringe stijging is. Gaat men de verspreiding van de districten 
met een grote en met een geringe stijging op de kaart na, dan is de vertikale 
scheidslijn tussen het oostelijk en het westelijk deel van Nieuw Spanje wel aan
wezig, doch minder uitgesproken dan op de voorafgaande kaarten. De meeste 
districten met een geringe stijging liggen in het oostelijk deel, nl. 27 (40,9%), 
tegenover slechts 13 in het westelijk deel (24,1%). Anderzijds ligt de meerder
heid van de districten met een grote stijging in het Westen, 20 (37,0%) en maar 
12 in het Oosten (18,2%) (kaart 9). Combineren we deze conclusies met de 
voorafgaande betreffende de daling van 1570 tot het dieptepunt dan zien we, 
dat in het Westen van Nieuw Spanje in vele districten de daling het sterkst is 
geweest, maar dat ook de stijging daarna zeer groot was; in het Oosten was 
de teruggang niet zo scherp, maar het herstel was geringer. 
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Tabel 11, 5. Indices stijging van het aantal tributarios vanaf het dieptepunt 
tot 1800, dieptepunt = 100 

Gewesten Aantal boven 999- 499- 399- 299- 199- 149-
distr. 1000 500 400 300 200 150 100 

San Luis Potosi 1 1 
Guanaxuato 1 1 
Querétaro 1 1 
Hidalgo 12 5 1 6 
Jalisco 5 1 1 2 1 
Colima 2 1 1 
Michoacán 12 4 3 2 1 1 1 
Mexico 19 1 6 5 2 4 1 
Morelos 3 2 1 
Puebla 22 6 5 3 6 2 
Vera Cruz 10 2 2 4 1 1 
Guerrero 10 1 2 4 2 1 
Oaxaca 21 1 1 6 8 1 4 

Totaal 119 6 26 21 26 27 7 6 

West Nieuw Spanje 54 5 15 7 14 9 2 2 
Oost Nieuw Spanje 65 1 11 14 12 18 5 4 

Dramatische teruggang met daarna een spectaculair herstel , dit zou de indruk 
kunnen wekken, dat omstreeks 1800 de toestand van ca 1570 was teruggekeerd. 
In het algemeen was dit niet zo , het aantal tributarios bedroeg ca 1800 slechts 
73,5% van dat in 1570, plaatselijk waren de verschillen zeer groot. In zeven 
districten was het aantal tributarios gedurende de periode van 1570 tot 1800 
meer dan verdubbeld: 

Districten 

Orizaba 
Celaya 
Tuxtla, Cotaxtla 
Temazcaltepec, Zultepec 
Tlazazalca 
Zacualpa 
Huexutla 

Gewesten 

Vera Cruz 
Guanajuato 
Vera Cruz 
Mexico 
Michoacán 
Mexico 
Hidalgo 

Indices 1800 
(1570 = 100) 

660 , 7 
366,7 
362,9 
281,7 
240,3 
236 , 8 
216,3 

In 43 van de 120 districten (35,8 %) vond een vermeerdering van het aantal 
tributarios plaats, in 1800 werd een index boven de 100,0 bereikt , in 77 
(64,2%) werd het oude peil van 1570 niet gehaald. In 35 districten (29 , 2%) werd 
zelfs de helft van het oude aantal niet bereikt, de index bleef lager dan 50 , 0; 
in 11 districten bleef men onder een kwart van het aantal in 1570. Vijf hiervan 
lagen in Hidalgo, de andere lagen verspreid . 

Districten 

Xalapa del Marqués 
Teutlalco 
Apa, Tepeapulco 
Pachuca 
Tetela del Volcán 

Gewesten 

Oaxaca 
Puebla 
Hidalgo 
Hidalgo 
Morelos 

Indices 1800 
(1570 = 100) 

4,5 
14,5 
15,8 
16,8 
17,3 

21 



~ 
~ o 

KAART 9 

Vermeerdering van het aantal tributarios vanag het rlipntpnlln 

districten met indices boven 500 
(dieptepunt = 100) 

districten met indices beneden 300 
(dieptepunt = 100) 

___ scheidingslijn tussen West en Oost Nieuw Spanje 



Districten 

Cempoala 
Tula 
Zumpango de la Laguna 
Otumba 
Tetepango Hueypustla 
Iguala 

Gewesten 

Hidalgo 
Hidalgo 
Mexico 
Mexico 
Hidalgo 
Guerrero 

Indices 1800 
(1570 = 100) 

17,4 
19 , 4 
20,7 
21,0 
21 , 2 
22,1 

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat in zeven districten het percentage 
van de niet-Indianen meer dan 10,0% bedroeg: Pachuca 67 , 1%, Apa y Tepeapul
co 38,7%, Tula 29,8 %, Cempoala 29,5 %, Otumba 24,0%en Tetepango Hueypustla 
18,1%. Lager waren Teutl'llco met 8,5% en Tetela del Volcán met 6,8%. Van 
Xalapa del Marqués en Iguala zijn geen gegevens bekend. In een aantal distric
ten kan door de menging van de bevolking het aantal tributarios laag zijn ge
bleven. 

De geografische spreiding kan men in tabel II, 6 zien . 

Tabel II, 6. Indices van het aantal tributarios, 1570-1800, 1570=100 

Gewesten Aantal boven 199-
distr. 200 150 

San Luis PotosÏ 1 
Guanaxuato 1 
Querétaro 1 
Hidalgo 12 
Jalisco 5 
Colima 2 
Michoacán 12 
Mexico 19 
Morelos 3 
Puebla 22 
Vera Cruz 10 
Guerrero 10 
Oaxaca 22 

Totaal 120 

West Nieuw Spanje 54 
Oost Nieuw Spanje 66 

1 

1 

1 
2 

2 

7 

5 
2 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

8 

5 
3 

149- 99-
100 75 

1 
1 

4 
3 

8 
3 

8 

28 

8 
20 

1 
1 
2 

1 
4 

2 
2 
3 
4 

20 

11 
9 

74-
50 

1 
1 
3 
4 
1 
5 
2 
3 
2 

22 

10 
12 

49-
25 

4 
1 

2 
3 
1 
5 

2 
6 

24 

9 
15 

beneden 
25 

5 

2 
1 
1 

1 
1 

11 

6 
5 

We kunnen de districten met een vermeerdering van het aantal tributarios in 
1800 met een index boven 150,0 (1570 = 100) aanduiden als districten met een 
belangrijke groei , terwijl de districten , waar het aantal tributarios omstreeks 
1800 nog niet de helft bedraagt van dat ca 1570 (index lager dan 50,0) , kunnen 
beschouwd worden als gebieden met een ernstige teruggang. Groei en terug
gang vinden we in het westelijk deel van Nieuw Spanje meer dan in het ooste
lijke: samen in het Westen 25 districten (46,3 % van het totaal aantal districten 
in het Westen) tegen ook 25 in het Oosten (hier 37,9% van het totaal aantal dis
tricten in het Oosten). De sterke vermeerdering vinden we in het Westen in 10 
districten (18,5%) tegen slechts 5 in het Oosten (7,6%) , de teruggang tot bene
den de helft voltrok zich in 15 districten in het Westen (27,8 %) en in 20 distric
ten in het Oosten (30,3 %) (kaart 10). Over de gehele periode beschouwd is het 
Westen meer bewogen, op sommige plaatsen een hevige groei, elders een snel 
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in elkaar zakken. Het oostelijk deel van Nieuw Spanje heeft in dit opzicht een 
wat gelijkmatiger karakter, er zijn 41 districten met indices tussen 150,0 en 
50,0 (62,1%) tegen 29 in het Westen (53,7%). 

Het verschil in de demografische ontwikkeling tussen de beide delen van 
Nieuw Spanje vraagt om een oplossing. We menen deze in de mijnbouw te heb
ben gevonden, een bedrijfstak, waarin tijden van ongekende bloei en plotse
linge beëindiging elkaar afwisselen. In het Westen van Nieuw Spanje waren 
veel meer mijnen dan in het Oosten. In het hierna volgende onderzoek zijn al
leen de districten met mijnbouw in de 16e eeuw als mijnbouwdistricten aange
merkt, zij vormen trouwens ook de overgrote meerderheid. In de 17e en 18e 
eeuw kwamen er slechts zes districten met mijnbouw bij. In totaal werd in 41 
van de 129 districten mijnbouw bedreven (31,8%), in de 16e eeuw was dit in 
35 districten het geval. Van deze 35 districten hebben we betreffende zeven, 
alle in West Nieuw Spanje gelegen, geen demografische gegevens uit de 16e 
eeuw. Er blijven dan over 28 districten, waarvan er 20 in het Westen en slechts 
8 in het Oosten van Nieuw Spanje liggen. De verdeling is als volgt: 

Districten met en zonder mijnbouw in de 16e eeuw, met gegevens over tributa
rios 

Mijnbouwdistricten Districten Totaal 
zonder mijnbouw 

West Nieuw Spanje 20 34 54 
Oost Nieuw Spanje 8 58 66 

Nieuw Spanje 28 92 120 

Duidelijk is het overwicht van de mijnbouw in de westelijke gebieden: in het 
Westen werd in 37,0% van de districten mijnbouw bedreven, in het Oosten 
slechts in 12,1%. 

We kunnen het verloop van het aantal tributarios in de beide delen van Nieuw 
Spanje nagaan en dan de ontwikkeling in de mijnbouw districten vergelijken met 
die zonder mijnbouw. Op deze wijze kan worden vastgesteld of de mijnbouw een 
factor was in de demografische ontwikkeling. Het aantal tributarios in de ver
schillende gebieden en de indices zijn aangegeven in tabel II, 7. 

Tabel II, 7. Aantallen tributarios in districten met en zonder mijnbouw, 
1570-1800, met indices 

Delen van met of zonder Aantal tributarios Indices 
Nieuw mijnbouw 1570 diepte- 1800 1570- dp- 1570-
Spanje punt dp 1800 1800 

(dp) 1570= dp= 1570= 
100 100 100 

West N.S. mijnbouw 107.658 15.103 62.847 14,0 416,1 58,4 
Oost N.S. mijnbouw 40.699 7.631 25.944 18,7 340,0 63,7 
West N.S. geen mijnbouw 193.427 41.158 146.720 21,3 356,5 75,9 
Oost N.S. geen mijnbouw 377.928 84.347 257.042 22,3 304,7 68,0 

In het bovenstaande komt duidelijk tot uitdrukking, dat de zeer sterke terug
gang in bepaalde districten samenhangt met de mijnbouw. In de beide delen van 
Nieuw Spanje zonder mijnbouw is de vermindering minder erg en volkomen iden-
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tiek. Tevens zien we, dat het herstel in de mijnstreken na het passeren van het 
dieptepunt groter is dan in de districten zonder mijnbouw. Ondanks de belang
rijke groei na het dieptepunt bleven de mijnstreken, over de gehele periode van 
1570 tot 1800 beschouwd, achter bij de gebieden zonder mijnbouw. 

De vertikale scheidingslijn, welke op grond van demografische verschijnselen 
Nieuw Spanje in een westelijke en oostelijke helft verdeelt, valt op merkwaardige 
wijze vrijwel geheel samen met de grenslijn tussen enerzijds het aartsbisdom 
Mexico en anderzijds het bisdom Tlaxcala, later Puebla. Voor zover de beide 
lijnen niet samenvielen, liepen zij op korte afstand parallel aan elkaar (zie 
kaart 5) 11. Westelijk Nieuw Spanje bestond uit het aartsbisdom Mexico en het 
bisdom Michoacán , het oostelijk deel uit de bisdommen Tlaxcala /Puebla en 
Oaxaca. In Bijlage 111 kan men de aantallen tributarios van de bisdommen vin
den met daarbij de indices en de percentages. Het aartsbisdom Mexico heeft 
steeds het grootste aantal tributarios, behalve in 1688 wanneer het overvleu
geld wordt door Puebla, maar dit was slechts tijdelijk. De indices wijzen uit, 
dat in het aartsbisdom Mexico de vermindering van het aantal tributarios tussen 
1570 en 1645 het ernstigst was van alle bisdommen, een daling tot 17,5% van het 
aantal in 1570. Hoewel daarop een herstel volgde, werd in 1800 toch maar 60,1% 
bereikt van het aantal in 1570. In Puebla is de teruggang tussen 1570 en 
1600/20 zeer ernstig geweest , een daling tot 29,4 %, maar daarna kon dit bisdom 
zich goed handhaven. In Michoacán was het aantal tributarios in 1800 zelfs iets 
meer dan in 1570. Dit was voornamelijk toe te schrijven aan de verdubbeling 
tussen 1743 en 1800, toen de zilvermijnen een bloeiperiode doormaakten. Het 
bisdom Oaxaca had minder te lijden gehad onder de vermindering van het aan
tal tributarios dan de andere geestelijke gebieden, daling tot 30,9%, maar de 
stijging daarna was ook van beperkte omvang en geringer dan elders (252,3%). 
De teruggang over de gehele periode van 1570 tot 1800 bedroeg 22,1%; de index 
in 1800 was 77,9% (1570 = 100). 

Het is belangrijk om de fluctuaties van het aantal tributarios in de verschil
lende districten per periode na te gaan. We kunnen telkens de indices bereke
nen door daarbij het beginjaar van elke periode op 100 te stellen. In Bijlage IV 
zijn deze indices berekend voor de volgende perioden: 

ca 1570 - 1600/1620 
1600/1620 - ca 1645 
ca 1645 - ca 1688 
ca 1688 - ca 1743 
ca 1743 - ca 1800 

1570 100 
1600/1620 100 
1645 100 
1688 100 
1743 100 

De indices lopen uiteen van 4,9 in Cimapan (Hidalgo) in de periode ca 
1570-1600/1620 tot 893,8 in ValIes (San Luis Potosf) in de periode ca 1688-ca 
1743. In de eerste periode, ca 1570-1600/1620, van algehele teruggang zijn 
alle indices beneden 100, met uitzondering van Teozacualco (Oaxaca). Tijdens 
het tweede tijdperk, 1600/ 1620-ca 1645, is er in de meeste districten nog een 
ernstige vermindering van het aantal tributarios, doch in 20 van de 120 dis
tricten is een verbetering ingetreden sedert 1600/1620. Zij hebben een index 
boven 100. Na ca 1645 is het herstel vrij algemeen, toch zijn er nog 23 distric
ten die ca 1688 minder tributarios hebben dan in ca 1645. De grootste winst 
werd geboekt in Xilotepec (Querétaro), waar het aantal tributarios in 1688 
meer dan verviervoudigd was vergeleken met 1645 (index 444,2). In de periode' 
ca 1688-ca 1743 is er een achteruitgang in 15 van de 121 districten, de groei is 
vrij algemeen. Nog sterker is dit het geval in de laatste periode van ca 1743 
tot ca 1800, dan treedt er slechts in 8 districten een vermindering op. 
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In onderstaande tabel 11, 8 is er een frequentieverdeling van de ind ices van 
het aantal tributarios per periode gegeven. 

Tabel 11, 8. Frequentie van de indices van de aantallen tributarios per 
periode, 1570-1800 

Indices 

0- 9 
10- 19 
20- 29 
30- 39 
40- 49 
50- 59 
60- 69 
70- 79 
80- 89 
90- 99 

100-109 
110-119 
120-129 
130-139 
140-149 
150-159 
160-169 
170-179 
180-189 
190-199 
200-209 
210-219 
220-229 
230-239 
240-249 
250-259 
260-269 
270-279 
280-289 
290-299 
300-349 
350-399 
400-449 

650-699 

850-899 

totaal 

ca 1570-
1600/20 

2 
10 
27 
17 
26 
23 

5 
4 
3 
2 
1 

120 

1600/20-
ca 1645 

1 
6 
4 

11 
14 
32 
10 

9 
8 
5 
6 
3 
4 
2 
1 

1 
1 

1 

1 

120 

ca 1645-
ca 1688 

1 

2 
4 
6 
7 
3 
7 

17 
7 
8 
9 
7 

11 
4 
4 
6 
3 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

1 

121 

ca 1688-
ca 1743 

1 
2 
1 
3 
2 
6 

12 
4 
7 

10 
13 

8 
8 
5 

13 
6 
1 

1 
1 
3 
5 
1 

2 

1 
1 
3 

1 

121 

ca 1743-
ca 1800 

1 

2 

1 
4 
5 
7 
8 
6 

14 
9 

11 
10 

8 
4 
6 
5 
3 
2 
2 
5 
2 
1 

2 
4 
2 

1 

125 

Met behulp van deze tabel is het mogelijk de districten in drie groepen te 
verdelen. Allereerst zijn er districten waar de vermeerdering en vermindering 
van het aantal tributarios niet sterk van het gemiddelde afwijkt, dus waar het 
"normale" patroon wordt gevolgd. Daarnaast zijn er districten met een exces
sieve ontwikkeling, welke naar de zijde van de minima of die van de maxima 
kan uitvallen. We kunnen voor de vijf perioden niet overal dezelfde indeling 
toepassen, omdat we in de beide vroege perioden met een vermindering van 
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het aantal tributarios te maken hebben, terwijl in de drie latere perioden er 
vrijwel overal een vermeerdering plaatsvond. Bij de indeling van de drie groe
pen is er naar gestreefd om onder de groep met "normale" ontwikkeling onge
veer de helft van het totale aantal districten te laten vallen en onder de maxi
ma en minima ieder een kwart. 

Tabel Il, 9. Indeling van de districten naar groepen: minIma, 'normaal' en 
maxima, op grond van de indices van het aantal tributarios, 
per periode, 1570-1800 

Perioden Groepen Indices Aantal 
districten 

1570-1600/1620 minima 0- 30 39 
normaal 30- 50 43 
maxima 50-110 38 

120 

1600/1620-1645 minima 0- 50 36 
normaal 50- 80 51 
maxima 80-250 33 

120 

1645-1688 minima 30-110 30 
normaal 110-180 63 
maxima 180-450 28 

121 

1688-1743 minima 40-110 27 
normaal 110-190 68 
maxima 190-900 26 

121 

1743-1800 minima 20-130 28 
normaal 130-200 62 
maxima 200-700 35 

125 

Tijdens de periode van ca 1570-1600/1620 lijdt de omgeving van Mexico Cd. 
het hevigst onder de vermindering, vooral is dit het geval met de districten 
langs de wegen van Mexico Cd. naar Vera Cruz en naar Acapulco. Over een 
wat kortere afstand geldt dit evenzeer voor de wegen van de hoofdstad naar 
Oaxaca en naar Michoacán. In het bij zonder worden de gewesten Puebla, 
Morelos en Guerrero getroffen. In de gewesten Oaxaca, Michoacán en Colima 
is de teruggang van geringe betekenis. Ernstig daarentegen is de verminde
ring in het verder afgelegen Jalisco. 

De grootste vermindering van het aantal tributarios in de periode van 
1600/1620 tot ca 1645 vinden we in het gebied ten Noorden van Mexico Cd., in 
het bijzonder langs de weg van de hoofdstad naar Pánuco: sterk getroffen zijn 
Hidalgo en het Noorden van het gewest Mexico. Dit is de tijd van de grote ach
teruitgang van Hidalgo, welke een blijvend effect heeft gehad. Vermindering 
van het aantal tributarios was er eveneens in grote delen van Michoacán en in 
de Mixteca. Er is herstel in de gewesten Vera Cruz en Jalisco; gunstig was de 
situatie in een brede strook, die noord-zuid liep, tussen de gewesten Mexico 
en Oaxaca in, ongeveer overeenkomend met het bisdom Puebla. Hierbij sluit 
aan een strook langs de Golf van Mexico. 
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In het algemeen was tijdens de periode van ca 1645-ca 1688 de vermeerdering 
gering in het westelijk deel van Nieuw Spanje, terwijl daarentegen in het oos
telijk deel de toename van het aantal tributarios veel groter was. Gunstig was 
eveneens de ontwikkeling in een kleiner gebied ten Westen van Mexico Cd. , 
bestaande uit de districten Querétaro, Xilotepec, Marevatio, Metepec en 
Temazcaltepec. De situatie was slecht in de districten ten Noorden en ten Zui
den van de stad Mexico, maar niet in de gebieden, die in het Oosten en Westen 
in de nabijheid van de hoofdstad lagen. 

In de periode van ca 1688- ca 1743 komt er een omkeer , een belangrijke ver
meerdering vindt plaats in de districten langs de wegen naar het Zuiden, 
Acapulco, en het Noorden, Pánuco. Het zijn voornamelijk de randgebieden van 
de kernen Mexico , Michoacán en San Luis Potosi. De districten in het gewest 
Oaxaca en langs de weg van Oaxaca naar Mexico Cd. blijven achter. Gunstig 
is voorts de situatie langs de kust van de Golf van Mexico. 

Er was een aanmerkelijke groei tijdens de periode van ca 1743 tot ca 1800 in 
het westelijk deel van Nieuw Spanje en dan vooral in de mijndistricten , in San 
Luis Potosi en omgeving, in Michoacán en Guerrero, verder in een grote cirkel 
om Mexico Cd .. De toename van het aantal tributarios in Oaxaca en in vrijwel 
geheel Oost Nieuw Spanje was veel geringer. 

De afwisselende plaats van de verschillende gewesten komt tot uitdrukking 
in tabel 11, 10. 

Vermindering van het aantal tributarios kan het gevolg zijn van: 

1 abnormale sterfte. We kunnen aannemen, dat in deze eeuwen het normale 
sterftecijfer ongeveer 35-40% 0 bedroeg, waar tegenover een geboortecijfer 
van iets meer dan 40 %

0 stond , zodat de bevolking onder gunstige omstan
digheden jaarlijks een geringe groei vertoonde, Abnormale sterfte kan wor
den veroorzaakt door epidemieën, hongersnoden , droogte perioden met 
slecht drinkwater en door oorlogen. Uit de lijst van epidemieën weten we , 
dat de ernstige epidemische ziekten omstreeks 1645 waren uitgewoed 12 . 

2 emigratie , waarbij men naar een ander gebied trekt omdat daar de econo
mische omstandigheden gunstiger zijn. Het kan ook een uitstotingsproces 
in het oude woongebied zijn, omdat daar onvoldoende mogelijkheden waren 
(push en pull factoren). 

3 toenemende mestizaje, waardoor het aantal personen , dat tribuut betaalt , 
daalt. Uit de gegevens van de etnische samenstelling van de bevolking in 
de tweede helft van de 18e eeuw blijkt evenwel, dat de mestizaje in Nieuw 
Spanje van beperkte omvang is gebleven. Ontduiking van tribuutbetaling 
door mestizaje of voorgewende mestizaje is in Nieuw Spanje niet op een zo 
grote schaal voorgekomen als in Peru in de 18e eeuw 13 . 

4 vlucht naar het gebied , dat niet of slechts nominaal onder Spaans gezag 
stond, na~r de indios de guerra. Dit kwam vrij veelvuldig voor in Nieuw
Galicië en in Yucatán, maar in Nieuw Spanje ontbraken de mogelijkheden, 
behalve wellicht langs de noordgrens in ValIes en Pánuco. Hier traden zeer 
grote fluctuaties in de aantallen tributarios op, welke misschien aan vlucht 
en daarna terugkeer van de uitwijkelingen kunnen worden toegeschreven . 
In Yucatán was het een wisselspel van uitwijken en repatriëren 14. 

5 wijzigingen in het belastingstelsel door verlening van vrijstellingen . In de 
hier behandelde perioden werd in 1618 door Philips 111 vrijstelling van tri
buut betaling verleend aan alleenstaande vrouwen en weduwen. De invoe
ring van deze bepaling verliep zeer traag, pas in 1756 en 1758 werd het ko
ninklijk besluit overal toegepast. 

29 



Tabel II, 10. De fluctuaties in de aantallen tributarios in de verschillende 
gewesten, per periode, 1570-1800 

Periode 

ca 1570- 1600/1620 

1600/1620-ca 1645 

ca 1645-ca 1688 

ca 1688-ca 1743 

ca 1743-ca 1800 

Minima 

Ernstige 
teruggang 

1. Jalisco 
2. Morelos 
3. Puebla 
4. Guerrero 

Ernstige 
teruggang 

1. Hidalgo 
2. Querétaro 
3. Mexico 

Geringe 
vermeerdering 

1. Morelos 
2. Jalisco 
3. Guerrero 

Geringe 
vermeerdering 

1. Jalisco 
2. Oaxaca 

Geringe 
vermeerdering 

1. Oaxaca 
2. Vera Cruz 

Normaal 

Normaal 

1. Hidalgo 
2. Mexico 
3. Vera Cruz 

Normaal 

1. Oaxaca 
2. Morelos 
3. Michoacán 
4. Guerrero 

Normaal 

1. Colima 
2. Puebla 
3. Mexico 
4. Oaxaca 

Normaal 

1. Colima 
2. Michoacán 
3. Vera Cruz 
4. Hidalgo 
5. Mexico 

Normaal 

1. Colima 
2. Morelos 
3. Puebla 

Het aantal tributarios kon toenemen door: 

Maxima 

Geringe teruggang 

1. Colima 
2. Oaxaca 
3. Michoacán 

Vermeerdering of 
geringe teruggang 

1. Puebla 
2. Colima 
3. Vera Cruz 

Grote vermeerde
ring 

1. Querétaro 
2. Vera Cruz 

Grote vermeerde
ring 

1. Querétaro 
2. Guerrero 

Grote vermeerde
ring 

1. Querétaro 
2. Jalisco 
3. Hidalgo 

1 de natuurlijke vermeerdering ten gevolge van geboorte overschotten. In 
deze eeuwen waren de geboortecijfers hoog, maar de sterftecijfers eveneens, 
zodat de geboorte overschotten - voor zover ze voorkwamen - van beperkte 
omvang waren. Men mag veronderstellen, dat een jaarlijkse cumulatieve 
groei van 10 of 11 0

/ 00 wel ongeveer de maximale natuurlijke vermeerdering 
was, d . w . z. geboortecijfers van 45- 50 0 

/ 00' 

2 immigratie op grond van factoren van aantrekking door het nieuwe gebied 
en lof uitstoting uit het oude woongebied. 

3 wijzigingen in het belastingstelsel. Dit was bijv. het geval met de verande
ringen, welke ca 1560-1565 werden ingevoerd, toen vele vrijstellingen van 
tribuutbetaling vervielen. De stijging van het aantal tributarios in de 18e 
eeuw zou men aan een betere administratie kunnen toeschrijven. De jaar
lijkse cumulatieve groei bedroeg echter gemiddeld 8 , 30

/ 0 0 , hetgeen zeer 
goed het gevolg kan zijn van een natuurlijke bevolkingsgroei. In Nieuw 
Spanje kende men geen uitzonderlijke toename in de 18e eeuw als in Peru, 
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waar over een lang tijdsverloop de jaarlijkse cumulatieve groei 13 of 20% 0 

bedragen zou hebben. Er zijn ook andere aanwijzingen, dat de Peruaanse 
stijging aan betere administratieve methoden moet worden toegeschreven. 

Tussen ca 1570 en ca 1645 is het aantal tributarios in vrijwel alle districten 
afgenomen. Deze vermindering is voor een groot deel het gevolg van epidemie
ën, maar er was ook een teruggang in de mijnbouw en in de cacao cultures. 
Het is niet mogelijk om kwantitatief te bepalen in hoeverre er migratie is ge
weest. Het is zeer wel mogelijk dat bijv. tributarios uit de mijnstreken zijn ge
ëmigreerd naar de oostelijke gewesten, zoals Oaxaca, omdat daar land beschik
baar was. 

Het is wel mogelijk om de migratie te bepalen in de drie perioden tussen ca 
1645 en ca 1800, toen het aantal tributarios steeg. Immers in alle districten 
waar de jaarlijkse cumulatieve groei meer dan 10 of 11 %

0 bedroeg, zullen tri
butarios zijn geïmmigreerd. Men mag veronderstellen, dat deze tributarios af
komstig waren uit districten, die ver bij de stijging achterbleven. Op deze 
wijze kunnen we de immigratie- en emigratiedistricten bepalen. De trek van 
het ene district of gewest naar het andere moet in Nieuw Spanje langs de we
gen zijn gebeurd, zodat het wegenstelsel bij de migratie bewegingen een be
langrijke functie heeft vervuld. 

Indien we de motieven van de migranten onderzoeken, kunnen we zeer moei
lijk de vrijwillige en de gedwongen migratie van elkaar scheiden. Naar een 
mijnstreek of een gebied met suikerriet- of cacaocultures kunnen Indiaanse 
loonarbeiders zijn getrokken, omdat daar vraag naar arbeidskrachten was, 
doch het is evenzeer mogelijk, dat zij gedwongen te werk werden gesteld. Het
zelfde geldt voor de arbeid in de textiel werkplaatsen, de obrajes. 

Volkrijke plaatsen met grotere economische en beroepsdifferentiatie kunnen 
op de Indiaanse tributarios een zekere aantrekkingskracht hebben uitgeoefend. 
Dit blijkt evenwel niet uit de bevolkingsaanta1len. Het aantal tributarios is in 
de steden Mexico Cd., Puebla, Valladolid en Oaxaca tussen ca 1645 en ca 1800 
niet uitzonderijk gestegen, men bleef daar zelfs beneden het landelijk gemid
delde. Dit blijkt uit tabel 11, 11. 

Tabel 11, 11. Aantal tributarios in de vier kernen, ca 1645 ca 1800 

Districten 

Mexico Cd. 
Puebla 
Oaxaca (Antequera) 
Valladolid (Michoacán) 

totaal 

Geheel Nieuw Spanje 

ca 1645 

7.630 
2.661 
2.611 
4.406 

17.308 

ca 1800 

9.672 
5.072 
7.640 

12.863 

35.247 

Indices 1800 
( 1645=100) 

126,8 
190,6 
292,6 
291,9 

203,6 

314,4 

Men behoeft zich over de geringe vermeerdering van het aantal tributarios 
in de volkrijke kernen niet te verwonderen, want juist in deze districten zal 
de mestizaje van grote omvang zijn geweest. Hier was de kans op rassenmen
ging groot en voor de tributarios uit het binnenland, die bijv. naar Mexico 
Cd. trokken, moet het vrij gemakkelijk geweest zijn aan de tribuutbetaling te 
ontsnappen of zich voor mesties uit te geven. 

Allerlei redenen kunnen de Indianen hebben bewogen hun oude woonplaats 
te verlaten: de tribuutheffing , de gedwongen arbeid, de slechte gang van za
ken in de mijnbouw en sommige plantagecultures , gebrek aan land, verdrijving 
door de haciendados, die zich van de grond van de Indianen meester maakten, 
misoogsten, erosie, overlast van het rondzwervende vee, etc .. 
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Het is mogelijk de migratie, voor zover deze in veranderingen van het bevol
kingsaantal tot uitdrukking komt, te berekenen. De totale migratie-beweging 
zal omvangrijker zijn geweest. Op grond van ons materiaal kunnen wij alleen 
een indruk krijgen van de netto-migratie. 

We zijn van de veronderstelling uitgegaan, dat de limiet van de natuurlijke 
vermeerdering bij een jaarlijkse cumulatieve groei van 10 à 11%

0 ligt. Dit 
houdt in, dat voor de gehele periode van ca 1645 tot ca 1688 de toename van 
het aantal tributarios door geboorte-overschotten niet boven een index van 
160,0 in 1688 kan zijn gestegen (1645 = 100). Dit betekent, dat we aannemen, 
dat in alle districten met een index boven 160,0 immigratie heeft plaatsgevon
den. Dit zou in 43 van de 121 districten zijn gebeurd. Evenwel, in sommige 
districten is de toename van het aantal tributarios in absolute getallen slechts 
gering, bijv. 100 tributarios in een periode van 43 jaar, of iets meer dan ge
middeld 2 tributarios per jaar. We hebben daarom nog een tweede criterium in 
onze beschouwingen ingevoerd: de stijging in absolute getallen moet over de 
gehele periode minstens 400 tributarios hebben bedragen, dit is een gemiddel
de van iets minder dan 10 tributarios per jaar. 

Aan de beide eisen - een index boven 160,0 en een absolute toename van 
minstens 400 tributarios - voldoen 14 districten, waarin 18.260 tributarios 
zouden zijn geimmigreerd. Deze immigranten zouden naar alle waarschijnlijkheid 
komen uit districten met slechts een geringe bevolkingsvermeerdering in 1688, 
of zelfs uit districten, waar het aantal tributarios was achteruitgegaan. Dit wa
ren de districten met een index beneden 127,5 in 1688 (1645 = 100) of waarvan 
de jaarlijkse cumulatieve groei minder dan 5,76 %

0 bedroeg. Tot deze groep be
hoorden 54 districten. Ook hier hebben we het tweede criterium ingevoerd, het 
"tekort" moet minstens 400 tributarios bedragen. Aan deze eis voldoen 14 dis
tricten, waaruit 18.127 tributarios geëmigreerd zijn. Dit houdt in, dat de netto
migratie van een beperkte omvang was, gemiddeld 425 tributarios of 1. 912 per
sonen per jaar. 

Op de kaart zien we, dat de tributarios vooral wegtrokken uit Hidalgo, 
Michoacán en enkele districten ten Zuiden van Mexico Cd .. De migranten gingen 
naar een gebied ten Westen van de stad Mexico en naar een langgerekt gebied 
tussen de gewesten Mexico en Oaxaca, dat zich van Vera Cruz in zuidelijke 
richting uitstrekte. Bij de migratie heeft men vermoedelijk gebruik gemaakt van 
de wegen van Michoacán en van het Noorden naar Mexico Cd .. Vandaar zijn 
de migranten getrokken langs de wegen in de richtingen van Oaxaca en Vera 
Cruz (kaart 11). 

In de periode van ca 1688 tot ca 1743 moet er immigratie zijn geweest in de 
districten met een index boven 180,0 in 1743 (1688 = 100), hetgeen een gemiddel
de jaarlijkse cumulatieve groei van 10,6° / 00 was. Hiertoe behoren 39 districten, 
waarvan er echter slechts 15 waren met een stijging van meer dan 400 tributa
rios gedurende de gehele periode. Het totale aantal immigranten bedroeg vol
gens deze berekening 23.139. Om dit aantal te bereiken moesten er 23.131 tri
butarios emigreren uit 18 districten. Deze hadden in 1743 een index beneden 
124,0 (1688 = 100), of een jaarlijkse groei van minder dan 3,97%

0 , en een 
"tekort" van minstens 400 tributarios. Per jaar bedroeg de netto-migratie ge
middeld 421 tributarios of 1.895 personen. 

De migranten kwamen in dit tijdperk vooral uit Puebla en Oaxaca, zij trok
ken naar het noordwesten, Pánuco en Valles, en naar enkele gebieden ten Zui
den en ten Westen van Mexico Cd. (kaart 12). 

De grootste vermeerdering van tributarios in absolute getallen geschiedde 
tussen ca 1743 en ca 1800; dit was tevens de periode met de meeste migratie. 
Met een jaarlijkse cumulatieve groei van 10,2%

0 komen we voor de gehele pe
riode op een stijging, waarvan de index 180,0 bedraagt in 1800 (1743 = 100). 
Er zijn 47 districten met indices boven 180,0, waarvan er slechts 25 zijn met 
een vermeerdering van meer dan 500 tributarios over de gehele periode. In 
totaal zijn er 49.028 immigranten, waar tegenover staan 49.090 emigranten uit 
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KAART 11 

Migratie, 1645 - 1688. 

11 emigratie uit 14 districten met een index beneden 
(1645 = 100) 

immigratie in 14 districten met een index boven 160 
(1645 = 100) 

de voornaamste wegen, die voor de migratie van belang kunnen zijn 
geweest , zijn op de kaart aangegeven .. .. .. .. .. .. .. 



V.:l 
>l>o 

KAART 12 

Migratie, 1688 - 1743 . 

• emigratie uit 18 districten met een index beneden 
(1688 = 100) 

immigratie in 15 districten met een index boven 180 
(1688 = 100) 

de voornaamste wegen , die voor de migratie van belang kunnen zijn 
geweest , zijn op de kaart aangegeven. 

+ + + + + 



22 districten met een index van 152,0 in 1800 (1743 = 100) en een "tekort" van 
minstens 500 tributarios, de jaarlijkse groei bedroeg minder dan 7,37 %

0 • Het 
was een migratie van gemiddeld 860 tributarios of 3.870 personen per jaar. 

De emigranten kwamen vooral uit Oaxaca, Mexico, Vera Cruz en uit het 
Noorden. Ze gingen voornamelijk naar de mijngebieden in het Westen en naar 
districten, die in een wijde kring om Mexico Cd. waren gelegen. Ze trokken 
langs de weg van Oaxaca naar Mexico Cd. en vandaar in de richtingen van 
San Luis PotoS!, Michoacán en Sayula (kaart 13). 

De ernstige teruggang van het aantal tributarios moet voor een belangrijk 
deel worden toegeschreven aan de talrijke epidemieën. We vinden in de inleiding 
tot de beschrijving van Gerhard een lijst van epidemieën, met vermelding van 
de ziekten en de jaren, waarin zij woedden (p. 23, table D). In totaal waren er 
in het tijdsbestek van 1520 tot 1800 36 epidemieën, waarvan 6 ernstig waren en 
van algemene aard en 30 minder ernstig met een min of meer lokaal of regionaal 
karakter. De zes ernstige epidemieën waren de bekende pokken epidemie tijdens 
het beleg van Tenochtitlan in 1520-1521, twee koorts epidemieën (cocoliztli) in 
1545-1548 en 1629-1631, een tyfus epidemie in 1736-1739, die voortduurde tot 
1743 en een epidemie van verschillende ziekten in de jaren van 1692 tot 1697. 
Het grootste aantal slachtoffers viel vermoedelijk in de jaren 1576-1581, toen er 
een epidemie heerste van tyfus of cocoliztli. 

Ten aanzien van het aantal slachtoffers tasten we in het duister. Gerhard 
vermeldt enkele globale schattingen, doch het is moeilijk de betrouwbaarheid 
van dergelijke getallen te controleren. Bovendien is het niet steeds mogelijk de 
werkelijke doodsoorzaak te achterhalen. De epidemieën gingen vaak samen met 
hongersnood en droogte. Te geringe neerslag was een dubbele plaag, want dit 
betekende zowel een kleine oogstopbrengst als ook gebrek aan drinkwater voor 
mens en dier. Men behielp zich dan met verontreinigd water, waardoor weer 
allerlei ziekten ontstonden. 

Aan het einde van het jaar 1576, het eerste jaar van de grote epidemie, wa
ren er volgens Gerhard, al 300.000 à 400.000 doden gevallen. In 1714 stierven 
er door een koortsepidemie 14.000 mensen, de tyfusepidemie van 1736- 1743 eis
te 200.000 doden, in een andere tyfusepidemie vielen alleen al in de stad Mexi
co 25.000 slachtoffers (1761-1764). Aan pokken en mazelen stierven in 1779-
1780 in de stad Mexico 18 . 000 personen. In 1797- 1798 bedroeg het aantal doden 
in een aantal steden van Nieuw Spanje door een pokken epidemie meer dan 
10.000. We kunnen veronderstellen, dat de meeste slachtoffers onder de India
nen vielen . Dit was zeker het geval in de 16e eeuw. De andere bevolkingsgroe-

Tabel II , 12. Aard en aantal epidemieën in Nieuw Spanje 

Ziekten ernstig, minder ernstig , Totaal 
algemeen regionaal , lokaal 

Pest 9 9 
Cocoliztli 2 6 8 

(mis schien 3) 
Verschillende ziekten 1 5 6 
Tyfus 2 3 5 

( misschien 1) 
Pokken 1 2 3 
Mazelen 3 3 
Bof 1 1 
Influenza 1 1 

Totaal 6 30 36 
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KAART 13 

Migratie, 1743 - 1800. 

emigratie uit 22 districten met een index beneden 
(1743 = 100) 

immigratie in 25 districten met een index boven 180 
(1743 = 100) 

de voornaamste wegen, die voor de migratie van belang kunnen zijn 
geweest, zijn op de kaart aangegeven 
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pen bleven niet helemaal buiten schot, in 1576- 1581 stierven er veel negers , 
in 1663 werden ook vele Spanjaarden het slachtoffer van de pest. 

Een overzicht van de verschillende epidemieën wordt in tabel II , 12 gegeven 
(diagram 1). 
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Hoofdletters en lange balken geven ernstige ziekten aan. 
Kleine letters en korte balken geven minder belangrijke ziekten aan. 
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In de beschrijvingen van de afzonderlijke districten vermeldt Gerhard de 
jaren, wanneer er epidemieën heersten. Deze opgaven zijn evenwel niet com
pleet, vermoedelijk heeft Gerhard zich beperkt tot de zware aanvallen. In on
derstaande tabel (II , 13) hebben we de epidemieën chronologisch onderverdeeld 
naar de perioden, waaruit we gegevens over de aantallen tributarios bezitten. 
Er zijn talrijke en zeer ernstige aanvallen in de eerste honderd jaar na 1500. 
Zeer gunstig is de periode van 1645 tot 1688, daarna volgen twee algemene epi
demieën in 1692-1697 en 1736- 1743. De tweede helft van de 18e eeuw lijkt iets 
gunstiger, hoewel de epidemieën dan toch weer frequenter optreden. 

Tabel II, 13. Chronologische spreiding van de epidemieën, met het aantal 
getroffen districten 

Perioden Aantal epidemieën Aantal getroffen 
ernstig , minder ernstig, totaal districten 
algemeen regionaal, lokaal aantal 

1520- 1570 2 8 10 27 
1570- 1600/20 1 7 8 42 
1600/20-1645 1 4 5 9 
1645-1688 0 3 3 0 
1688-1745 2 2 4 12 
1745- 1800 0 6 6 5 

totaal 6 30 36 68 

Indien we de 27 districten, die vóór 1570 door epidemieën werden geteisterd, 
in kaart brengen, krijgen we een onthullend beeld. Negen van deze districten 
lagen langs de kust, waarvan vijf in het bezit van havens waren. Twee andere 
districten grensden aan de kustdistricten . In het centrum is Mexico stad ge
troffen met een aaneengesloten gebied van zes districten ten Oosten van de 
stad; voorts zijn er vier districten met mijnbouw in het binnenland. De in het 
binnenland gelegen districten liggen alle langs de wegen, die van de havens 
Vera Cruz Vieja, Guachinango, Teguantepec, Guatulco, Acapulco en een han
delspost Epatlan in Motines en van de haven La Navidad in Autlan landinwaarts 
gaan, hetzij naar Mexico stad, hetzij naar Valladolid. Zeer duidelijk zien we in 
het verspreidingsbeeld van de ziekten de havens met de wegen naar de bevol
kingscentra in het binnenland. Dit is een bekend beeld bij de verspreiding van 
epidemische ziekten. Raadselachtig is echter, dat zes districten langs de kust 
van de Stille Zuidzee werden aangetast tegen slechts drie, die langs de Golf 
van Mexico lagen. Dit zou er op kunnen wijzen, dat een deel van de ziekten 
niet uit Europa, maar uit Oost-Azië is geimporteerd. Dit gebied was van ouds
her een besmettingshaard , van waaruit zich vele epidemieën over de wereld 
hebben verbreid (kaart 14). 

Omstreeks 1570 hadden de 27 getroffen districten een totaal van 173.995 tri
butarios, dit is 23,4% van alle tributarios in Nieuw Spanje. Gemiddeld is dit 
6.444 tributarios per district, hetgeen iets boven het lands gemiddelde ligt, 
dat namelijk 5.805 tributarios per district bedroeg. We kunnen hieruit conclu
deren, dat vooral de dichter bevolkte gebieden onder de epidemieën te lijden 
hadden. 

In de periode van omstreeks 1570 tot 1600/20 leden 42 districten onder epi
demieën. Zij lagen vooral in de dichter bevolkte gebieden om Mexico stad en 
Oaxaca, voorts het centrum van Michoacán, Valladolid. Onder de geteisterde 
districten waren vier havens, waarvan er drie aan de kust van de Stille Zuid
zee lagen (kaart 15). 
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In deze 42 districten daalde het aantal tI'ibutarios van 362.363 omstreeks 
1570 tot 142.109 in 1600/20, een achteruitgang tot 39,2% van het oorspronke
lijke aantal (1570 = 100). Deze teruggang verschilde niet veel van die in de 
districten, welke gespaard waren gebleven, want daar ging de vermindering 
tot 40,2% (1570 = 100), dus maar 1,0% beter. Dit wijst er op, dat er naast de 
epidemieën ook andere oorzaken voor de vermindering van het aantal tributa
rios waren. Wel is er een duidelijk onderscheid tussen aangetaste en vrij ge
bleven districten in de graad van bevolkingsconcentratie, het gemiddeld aan
tal tributarios per district. Omstreeks 1570 bedroeg dit in de districten met 
epidemieën gemiddeld 8.628 tributarios per district, in de gespaard gebleven 
districten was dit slechts 4.420 tributarios. Vooral de volkrijke districten had
den onder de epidemieën te lijden, in de minder dichtbevolkte streken had men 
veel minder last van de ziekten. De epidemieën brachten geen omkeer in de 
verhoudingen, ondanks de sterfte bleven de geteisterde districten volkrijker 
dan de andere, die gespaard waren gebleven. In 1600/20 bedroeg het gemid
deld aantal tributarios per district in de getroffen gebieden 3.384, terwijl dit 
in de districten zonder ziekten slechts 1. 782 was. 

De teruggang was niet in alle districten van gelijke aard, 12 districten van 
de 42 hadden het zeer zwaar te verduren. Met uitzondering van Autlan, 
Acapulco en Cuiseo de la Laguna lagen zij alle in het gebied met hogere be vol
kings concentratie om de stad Mexico. Het aantal tributarios van de 12 distric
ten daalde van 132.151 in 1570 tot 30.386 in 1600/20, of tot 23,0% (1570 = 100). 
Het waren bijzonder volkrijke districten met gemiddeld 11. 013 tributarios per 
district in 1570, welk getal terug liep tot 2.532 tributarios in 1600/20; dit ge
middelde lag toch nog boven dat van de districten zonder ziekten. De 30 min
der zwaar geteisterde districten hadden een teruggang van het aantal tributa
rios in 1600/20, dat 52,0% bedroeg van het aantal in 1570. Het gemiddeld aan
tal tributarios per district bedroeg 6.909 ca 1570 en 3.594 in 1600/20. Bijzon
der duidelijk komt tot uitdrukking, dat de districten met epidemieën veel volk
rijker waren dan de gespaard gebleven gebieden en voorts, dat de grootste 
bevolkings concentraties het zwaarst te lijden hadden. 

In het tijdvak 1600/20-1645 worden negen districten vermeld, waar epidemie
ën hadden geheerst. Zeven van deze districten behoorden ook al in de voor
gaande periode tot de slachtoffers. Acht districten lagen in de omgeving van 
Mexico stad, alleen Teutila lag niet zo ver van Oaxaca. Onder de besmette 
districten waren geen havens, er was geen contact over zee, de haard lag in 
het binnenland, het was het dichtbevolkte gebied om de hoofdstad (kaart 16). 
Het aantal tributarios in de negen districten liep terug van 37.116 in 1600/20 
tot 14.952 in 1645, dus tot 40,3% (1600/20 = 100). In de niet aangetaste gebie
den was het aantal tributarios teruggegaan van 258.205 tot 152.672 of tot 
52,1%. De te.ruggang was in de getroffen districten veel ernstiger dan in de 
vrij gebleven. Ook nu weer maakten de epidemieën de meeste slachtoffers in de 
volkrijke districten. In de negen aangetaste districten ging het gemiddeld aan
tal tributarios per district terug van 4.124 in 1600/20 tot 1. 661 in 1645. In de 
119 districten, die niet onder de ziekten te lijden hadden gehad, was het ge
middeld aantal tributarios per district veel lager: dit bedroeg in 1600/20 2.170 
en dit was in 1645 gedaald tot 1.283. 

Hoewel er volgens de lijst van Gerhard in de periode van 1645 tot 1688 drie 
epidemieën heersten, worden er geen districten met name genoemd. Vermoede
lijk waren de verliezen weinig ernstig. 

Een herleving van de epidemieën trad in het tijdperk tussen 1688 en 1743 op. 
We zagen reeds eerder (p. 20), dat de jaarlijkse groei in deze periode vertraag
de. De twaalf districten met epidemieën lagen over geheel Nieuw Spanje ver
spreid: twee aan de kust van de Stille Zuidzee, de hoofdstad Mexico, enkele 
districten langs de wegen van Mexico naar Oaxaca en naar Michoacán, en ten-
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slotte de mijn stad San Luis Potosi (kaart 17). Zeven districten hadden al in het 
tijdvak van 1570 tot 1600/20 onder epidemieën te lijden gehad, vier zouden in 
de nog komende periode van 1743 tot 1800 opnieuw met ziekten te maken krij 
gen. Terwijl in het algemeen in dit tijdvak het aantal tributarios steeg, was de 
vermeerdering in de twaalf getroffen districten slechts gering. Het aantal tri
butarios bedroeg in 1688 27.845, dit groeide tot 32.973 in 1743, een stijging 
tot 118,4% (1688 = 100). In de niet besmette districten was de vermeerdering 
veel aanzienlijker: 210.513 tributarios in 1688 stegen tot 315.659 in 1743 of tot 
149,9% (1688 = 100). Het is duidelijk, dat de districten, die door epidemieën 
werden getroffen, in hun groei aanmerkelijk zijn geremd. Wederom waren het 
de volkrijke districten, waar de epidemieën toesloegen. Het gemiddeld aantal 
tributarios per district bedroeg in de epidemische districten 2.531 in 1688, 
gestegen tot 2.998 in 1743, in de vrij gebleven districten was dit slechts 1.815 
in 1688, inmiddels opgelopen tot 2.721 in 1743. 

Hoewel het aantal epidemieën in de jaren tussen 1743 en 1800 is toegenomen, 
worden er slechts vijf districten vermeld, die onder de ziekten hebben geleden. 
Het waren Mexico Cd., San Luis Potosi en Cadereyta in het Noorden, Zamora in 
het Westen en Nochistlan in het Oosten niet ver van Oaxaca (kaart 18). Van 
enig verband tussen deze vijf plaatsen is geen sprake. In vier aangetaste 
districten steeg het aantal tributarios van 15.413 in 1743 tot 21.994 in 1800 of 
een stijging tot 142,7% (1743 = 100). Het aantal tributarios in Cadereyta is niet 
bekend. De niet besmette districten hadden in hetzelfde tijdsverloop een stij-:
ging tot 162,1% (1743 = 100). Het effect van de epidemieën was een duidelijke 
vertraging van de groei. Opnieuw werden de volkrijke districten getroffen. 

Het is niet mogelijk om een samenhang tussen de epidemieën en de migratie 
vast te stellen, omdat de besmettelijke ziekten vooral in de periode van 1520 
tot 1600/20 woedden, terwijl het pas mogelijk is om de migratie te berekenen, 
als de bevolking weer gaat toenemen, derhalve pas na 1645. 

De gegevens over de niet - Indiaanse bevolking zijn schaars en de reeksen 
vertonen veel lacunes. Uit de 16e en 17e eeuw zijn enige aantallen van Span
jaarden, negers en negerslaven overgeleverd. Volgens Gerhard zouden er om
streeks 1570-1580 de volgende aantallen Spanjaarden in Nieuw Spanje zijn : 
5.724 vecinos, 2.289 gezinnen en 267 personen. Onder vecinos worden de 
hoofden van huishoudens of gezinnen verstaan, we mogen één vecino gelijk 
stellen met één gezin. Voorts mag men aannemen, dat elk gezin uit 4,5 perso
nen bestaat. In het totaal zouden er dan omstreeks 1570 36.325 Spanjaarden 
in Nieuw Spanje zijn. 

Dit stemt vrijwel overeen met de getallen van López de Velasco van omstreeks 
1570. Indien we de door hem genoemde aantallen optellen, komen we tot een to
taal van 8.365 vecinos of 37.642 Spanjaarden. 

Vázquez de Espinosa, wiens manuscript uit 1628 dateert, maar die voor een 
deel gegevens uit 1615 heeft gebruikt, komt tot een veel hoger aantal vecinos, 
nl. 27.370 , of in personen omgerekend, 123.165 Spanjaarden. Volgens hem 
zouden er in Mexico Cd. alleen al 15.000 vecinos (67.500 Spanjaarden) hebben 
gewoond. Dit is veel te hoog, want in 1790 waren er pas 12.000 vecinos in 
Mexico Cd .. Gerhard geeft voor 1610 een aantal van 7.000 vecinos op 15 . We 
kunnen beter dit laatste getal aanhouden, zodat we op een totaal van 19.370 
vecinos of 87.165 personen komen . Vermoedelijk is ook dit totaal nog aan de 
hoge kant, want volgens Gerhard zouden er in 1643 in Nieuw Spanje 4.609 
vecinos, 2.731 gezinnen en 2.330 personen zijn, of omgerekend 35.360 Span
jaarden. Dit laatste getal is echter lager dan dat van 1570 en daardoor ook aan 
twijfel onderhevig, want we mogen verwachten dat tussen 1570 en 1643 het aan
tal Spanjaarden in Nieuw Spanje is gestegen. 

Volgens López de Velasco waren er in 1570 in Mexico en Tlaxcala 2.720 ne
gers, Gerhard heeft een aantal van 2.144. 
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Vollediger is het materiaal uit de achttiende eeuw. We ~unnen drie reeksen 
onder~cheiden : 
1 gegevens uit 1743. De niet-Indianen zijn opgegeven naar het aantal gezin

nen, de Spanjaarden zijn afzonderlijk vermeld, soms ook de mulatten en 
mestiezen. Het komt echter ook voor, dat er een getal wordt opgegeven 
voor de mestiezen en mulatten tezamen. 

2 gegevens uit 1789-1792. De niet-Indianen worden opgegeven naar het aantal 
personen met afzonderlijke aantallen voor Spanjaarden, mestiezen en mulat
ten; zelden worden de negers afzonderlijk vermeld, zij zijn meestal begre
pen onder de mulatten. 

3 gegevens uit 1795-1803. Aan het einde van de achttiende eeuw werd in Nieuw 
Spanje bepaald, dat, evenals de Indianen, ook de mulatten verplicht waren 
tribuut te betalen. De lijst van mulatos tributarios lijkt vrij volledig. Aange
zien we uit dezelfde tijd ook de aantallen van de Indiaanse tributarios tot 
onze beschikking hebben, kunnen we de aantallen mulatten en Indianen met 
elkaar vergelijken. Voor de Indianen en de mulatten vormen deze lijsten een 
welkome aanvulling voor de gegevens uit 1743 en 1789-1792. De "kernlanden " 
van de Indianen en van de mulatten kunnen met behulp van de gegevens uit 
de tweede helft van de achttiende eeuw worden vastgesteld. 

De aantallen en de percentages kan men vinden in de Bijlagen V en VI. 
Indien we proberen de verhouding van Indianen tot niet-Indianen in percen

tages uit te drukken, dan kan dit voor een groot deel geschieden met de getal
len uit 1743, voor een betrekkelijk gering aantal districten moet een beroep op 
de latere bron worden gedaan. De eerste bron telt naar gezinnen, de tweede 
naar personen. We hebben dan gegevens uit 84 van de 129 districten. De tota
len kan men vinden in tabel 11, 14. 

Tabel 11, 14. De aantallen Indianen en niet-Indianen, berekend naar personen 
en gezinnen, 1743-1792 

Gezinnen 1743-1760 Personen 1777-1792 
aantal perc. aantal perc. 

Indianen 191. 424 76,3 Indianen 199.313 71,3 
niet- Indianen 59.443 23,7 niet-Indianen 80.291 28,7 

totaal 250.867 100,0 totaal 279.604 100,0 

Rekent men het gezin op 4,5 personen, dan krijgen we: 

Personen aantal perc. 
Indianen 1.060.721 75,3 
niet- Indianen 347.784 24,7 

totaal 1. 408. 505 100,0 

De gewesten met de grootste concentratie van Indianen zijn: Oaxaca (98,3%), 
Hidalgo (94,1%), Guerrero (88,6%), Mexico (81,3%). De grootste percentages 
van de niet-Indianen zijn in Durango (82,8%), Michoacán (42,1%), Jalisco 
(39,0%), Morelos (34,4 %) en Puebla (31,5%). De niet-Indianen vinden we voor
namelijk in het Westen en Zuiden, zie tabel 11, 15. 

In 55 districten kan de etnische samenstelling van de bevolking worden be
rekend. Het resultaat is weergegeven in tabel 11, 16. 
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Tabel 11, 15. De verhouding van Indianen tot niet - Indianen in de districten. 
1743-1792 

Gewesten Aantal Percentages Indianen : niet- Indianen 
distr. Ind. 100-90 89-80 79-70 69-50 49- 20 ben. 

niet-Ind. 0-10 11-20 21-30 31-50 51-80 bov. 

Durango 1 
San Luis Potosi 2 1 1 
Guanaxuato 1 1 
Querétaro 1 1 
Hidalgo 6 4 2 
Jalisco 3 1 1 1 
Colima 1 1 
Michoacán 12 1 3 5 3 
Mexico 13 3 6 4 
Morelos 2 1 1 
Puebla 18 6 6 5 1 
Vera Cruz 6 2 4 
Guerrero 7 3 1 2 1 
Oaxaca 11 9 1 1 

totaal 84 28 19 21 9 6 

Tabel 11 , 16. De etnische samenstelling van de bevolking. 1743- 1792 

Gezinnen 1743-1760 Personen 1777-1792 
aantal perc. aantal perc. 

Spanjaarden 7.525 39 , 2 Spanjaarden 159.828 45,4 
mestiezen 5.626 29,3 mestiezen 120.203 34,1 
mulatten, 6.061 31,5 mulatten, 71. 991 20,5 
negers negers 

totaal 19.212 100,0 totaal 352.022 100,0 

Indien het gezin op 4,5 personen wordt gerekend , zijn de aantallen : 

aantal 

Spanjaarden 
mestiezen 
mulatten en negers 

totaal 

per sonen 
193.691 
145.520 
99.266 

438.477 

perc. 
44 , 2 
33,2 
22 , 6 

100,0 

20 
80 

1 

1 

Alvorens op de etnische samenstelling van de gehele bevolking, dus met in
begrip van de Indianen in te gaan, dient eerst de derde bron behandeld te 
worden, waarin de gegevens zijn vermeld over de tribuutplichtige Indianen en 
mulatten, voornamelijk daterend uit 1798- 1804. We beschikken over aantallen 
uit 99 districten . Er zijn meer dan 80% Indianen in de gewesten Mexico (97,6%), 
Oaxaca (97,1%), Puebla (95 , 3%), Querétaro (94,5%), Hidalgo (93,8%) en Morelos 
(91,9%). De mulatten treffen we vooral aan in Michoacán (28 , 6%) , San Luis 
Potosi (27 , 5%) , Colima (26,5) en Jalisco (25,9%). De procentuële verhouding in 
de verschillende districten kan men zien in tabel 11 , 17. 
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Tabel 11, 17. De verhouding van tribuutplichtige Indianen tot tribuut-
plichtige mulatten in de districten, 1798-1804 

Gewesten Aantal Percentages Indianen : mulatten 
distr. Indianen 100-90 89- 80 79- 70 69-60 59-50 49-30 

Mulatten 0-10 11-20 21- 30 31-40 41-50 51-70 

San Luis Potosi 3 1 1 1 
Guanaxuato 4 2 1 1 
Querétaro 2 2 
Hidalgo 12 9 2 1 
Jalisco 5 1 2 2 
Colima 2 1 1 
Michoacán 12 1 3 2 2 4 
Mexico 10 9 1 
Morelos 2 1 1 
Puebla 14 11 1 1 1 
Vera Cruz 7 3 1 2 1 
Guerrero 9 4 2 1 1 1 
Oaxaca 17 15 1 1 

totaal 99 58 13 10 7 2 9 

Uit de percentages van de verhouding tussen Indianen en mulatten blijkt , 
dat men twee typen van gebieden kan onderscheiden: 
1 het gebied, dat vrijwel uitsluitend door Indianen wordt bewoond, hun aan

deel in de totale bevolking bedraagt meestal meer dan 90 % en minstens 80 %, 
terwijl de mulatten en negers slechts een zeer klein deel van de bevolking 
uitmaken; 

2 het gebied met een vrij sterke concentratie van mulatten, zij vormen gemid
deld een kwart of een vijfde van de bevolking. Geografisch valt het gebied 
met veel mulatten in drie delen uiteen: 
a. aan de Golf van Mexico van Vera Cruz tot Chiapas, 
b. het zuidwesten van Nieuw Spanje met een lange strook langs de Stille 

Oceaan tot en met Igualapa en zich dan naar het Noorden uitstrekkend 
tot en met León, 

c. San Luis Potosi. 
Het gebied van de Indianen lfgt als een brede, compacte massa tussen de 

drie mulatten-gebieden. 

De meeste Spanjaarden vindt men in Mexico Cd., n1. 60.782 of 46,5 % van de 
totale bevolking in die stad. Van alle Spanjaarden in de 55 districten woont 
bijna een derde (31,4 %) in Mexico Cd .. Andere steden met een sterk Spaanse 
inslag zijn: Vera Cruz Nueva (37,3 %), Colima (33,7 %) en León (33,1%). Hierbij 
moet wel opgemerkt worden, dat we geen gegevens hebben over de etnische 
samenstelling o. a. van Puebla en Oaxaca. De districten met meer dan 10% 
Spanjaarden in verhouding tot de totale bevolking liggen in een horizontale 
strook , welke zich over Nieuw Spanje uitstrekt van Vera Cruz Nueva naar 
Colima en León (kaart 19). De procentuële verdeling van het aantal Spanjaar
den in verhouding tot de totale bevolking in de verschillende districten vindt 
men in tabel 11, 18. 
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Tabel 11, 18. De verhouding van de Spanjaarden tot de totale bevolking in 
de dis tric ten, 1743-1804 

Gewesten Aantal 0-0,9 1-4 , 9 5-9 , 9 10-14,9 15-19 20-29 30-39 40-49 
distr. 

S.Luis Potosï 1 1 
Guanaxuato 3 1 1 1 
Querétaro 1 1 
Hidalgo 10 5 1 3 1 
Colima 2 1 1 
Michoacán 3 2 1 
Mexico 8 4 1 2 1 
Puebla 11 4 3 3 1 
Vera Cruz 7 1 3 1 1 1 
Guerrero 6 5 1 
Oaxaca 3 1 2 

totaal 55 3 14 16 8 8 2 3 1 

Uit de bovenstaande tabel blijkt, dat er 22 districten zijn, waar de bevolking 
voor meer dan 10% uit Spanjaarden bestaat. 

De sterkste relatieve concentratie van de mestiezen treffen we aan in de 
districten Pachuca (26 , 7%) en Vera Cruz Nueva (20,7%). Het percentage Span
jaarden bedroeg in deze districten resp. 19,2 en 37,3%. De grootste absolute 
getallen van mestiezen vindt men in de volgende districten, waarbij tevens de 
aantallen Spanjaarden zijn gevoegd: 

Districten 

Mexico Cd. 
Tepeaca 
Querétaro 
Tlaxcala 
Tulacingo 
Xalapa de la Feria 
Celaya 
San Juan de los Llanos 

Aantal mestiezen 

22.483 
13.199 
11.185 

9.405 
7.830 
6.095 
4.935 
4.649 

Aantal Spanjaarden 

60.782 
8.691 

15.421 
8.235 
7 . 263 
5.943 

11. 440 
3.484 

In het algemeen is de verhouding tussen mestiezen en Spanjaarden 75,1:100,0; 
lokaal en regionaal zijn er afwijkingen, doch deze zijn niet extreem. In Peru komt 
het voor, dat er partidos (districten) zijn met zeer veel Spanjaarden. maar vrij
wel zonder mestiezen, en anderzijds partidos met talrijke mestiezen, \maar zon
der of met zeer weinig Spanjaarden. Dergelijke onwaarschijnlijke verHoudingen 
kwamen in Nieuw Spanje niet voor. ' 

Het aantal districten, waarvan meer dan 10% van de bevolking uit mestiezen 
bestond , bedraagt 19. Deze districten bevinden zich in dezelfde horizontale 
strook van Vera Cruz landinwaarts, als die van de Spanjaarden, maar nu strekt 
zich deze strook slechts uit tot León en niet tot de kust van de Stille Oceaan bij 
Colima (kaart 20). De districten van de mestiezen concentratie (meer dan 10% 
van de totale bevolking) worden zowel gedekt door de districten van het kern
gebied van de Indianen (meer dan 80%) als die van de Spanjaarden (meer dan 
10%). Het Spaanse concentratie gebied strekt zich nog verder westwaarts uit tot 
in het kerngebied van de mulatten en negers. 
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de totale bevolking). 

'<, districten 

belangrijke verkeersverbindingen 



De procentuële verhouding van het aantal mestiezen in verhouding tot de to-
tale bevolking in de verschillende districten kan men zien in tabel 11, 19. 

Tabel 11, 19. De verhouding van de mestiezen tot de totale bevolking in 
de districten, 1743-1804 

Gewesten Aantal 0-0,9 1-4,9 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-29,9 
distr. 

San Luis Potosi 1 1 
Guanaxuato 3 1 1 1 
Querétaro 1 1 
Hidalgo 10 1 3 4 1 1 
Colima 2 1 1 
Michoacán 3 1 2 
Mexico 8 2 2 2 2 
Puebla 11 1 6 3 1 
Vera Cruz 7 3 1 1 1 1 
Guerrero 6 4 2 
Oaxaca 3 2 1 

totaal 55 6 13 17 12 5 2 

Over de negers en de mulatten hebben we bijzonder weinig inlichtingen. 
Volgens López de Velasco waren er omstreeks 1574 meer dan 2.720 negers. Deze 
waren voor het merendeel in de mijnen werkzaam: Tasco 700, Zultepec 500, Za
cualpa 150 en Temazcaltepec 150. In Vera Cruz waren er 600 negerslaven voor 
het transport van de koopwaar in de haven. Veel geringer was het aantal, dat 
in de suikerplantages werkte: Cuernavaca 50 en Zultepec 30 negerslaven. Van 
meer dan 500 negerslaven in Puebla en 40 in Coyuca (Acapulco) wordt niet ver
vermeld, waarvoor ze werden gebruikt. Gerhard vermeldt, dat er veel slaven 
werkten op de suikerplantages in Izucar; dit district grenst aan Puebla, zodat 
het mogelijk is, dat de opgave betreffende Puebla betrekking heeft op Izucar. 
Gerhard geeft voor Temazcaltepec en het in dit district liggende Zultepec een 
totaal van 692 negers op, terwijl het totaal bij López de Velasco 680 is. Volgens 
Gerhard zouden er zowel in Vera Cruz Vieja als in Vera Cruz Nueva in iedere 
plaats 600 negers zijn, bij López de Velasco vindt men slechts éénmaal 600 ne
gers. Gerhard vermeldt ook 700 negers in Tasco, maar bij hem vinden we bo
vendien nog een opgave van 118 negers, die in de mijnen van Ixmiquilpan werk
ten. 

Summier zijn de berichten van Vázques de Espinosa; hij verhaalt, dat er in 
Acapulco veel negers en mulatten waren, omdat het klimaat daar geschikt voor 
hen was. In Mexico Cd. zouden meer dan 50.000 slaven, vrije negers en mulat
ten zijn. Dit aantal is veel te hoog. 

De opgaven uit de 18e eeuw hebben betrekking op negers en mulatten samen. 
De grootste aantallen vindt men in Querétaro (12.382), Acapulco (5.416) en 
Igualapa (5.206). In de stad Mexico waren toen 3.967 negers en mulatten, dit 
is 3,0% van de totale stadsbevolking . De hoogste percentages treft men aan in 
de districten Acapulco (65,8%), Cinagua y la Guacana (Michoacán) (39,1%), 
Igualapa (Guerrero) (33,9%) en Tancitaro (Michoacán) (33,4%). In de meeste 
van deze plaatsen met veel negers en mulatten zijn suiker- en cacaocultures . 

Er zijn 20 districten met meer dan 10% negers en mulatten van de totale be
volking. Zij zijn gelegen langs de kust van de Golf van Mexico, van Vera Cruz 
tot de grens met Chiapas, langs de kust van de Stille Oceaan, met uitzondering 
van Zacatula en verder in het Noorden in het binnenland: León, San Luis de la 
Paz en Querétaro (kaart 21). De procentuële verdeling van het aantal negers 
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Districten met 10% of meer negers en mulatten, tweede helft 18e eeuw 
(gerekend naar de totale bevolking en naar het aantal tributarios). 

districten met 10% of meer negers en mulatten, gerekend naar de 
totale bevolking per district 

districten met 10% of meer mulatten, gerekend naar het totale 
aantal tributarios per district 



en mulatten in verhouding tot de totale bevolking in de verschillende districten 
kan men zien in tabel II, 20. 

Tabel II, 20. De verhouding van de negers en mulatten tot de totale 
bevolking in de districten, 1743-1804 

Gewesten Aantal 0- 0,9 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-70 
distr. 

S. Luis PotosÏ 1 1 
Guanaxuato 3 1 1 1 
Querétaro 1 1 
Hidalgo 10 2 4 1 2 1 
Colima 2 2 
Michoacán 3 1 2 
Mexico 8 1 7 
Puebla 11 2 7 1 1 
Vera Cruz 7 1 2 1 1 2 
Guerrero 6 1 2 1 1 1 
Oaxaca 3 1 1 1 

totaal 55 6 21 8 8 1 7 3 1 

De drie basis-elementen voor de. etnische samenstelling in de achttiende eeuw 
zijn (kaarten 22, 23 en 24): 

1 het kernland , waar de Indianen meer dan 80% van de totale bevolking uitma
ken. Dit omvat het bergland, de hoogvlakten van Mexico en Oaxaca; 

2 de drie om de Indiaanse kern gelegen gebieden, waar de negers en de mu
latten meer dan 10% van de totale bevolking uitmaken. Het zijn de kustge
bieden langs de Golf van Mexico en langs de Stille Oceaan en de mijnstreek 
in het Noorden bij San Luis PotosÏ; 

3 het gebied, waar de Spanjaarden meer dan 10 % van de totale bevolking vor
men, de horizontale strook van Vera Cruz over Mexico naar Michoacán. Het 
Spaanse kerngebied valt vrijwel geheel samen met de gebieden, waar de 
mestiezen en de mulatten geconcentreerd zijn. De concentratie van Spanjaar
den gaat vaak samen met bevolkingsvermenging , hetzij met de Indianen, 
hetzij met de negers en mulatten. De menging tussen Indianen en mulatten 
of negers is vermoedelijk geringer geweest doordat hun concentratie niet in 
dezelfde gebieden voorkwam. 

Aangezien de mestiezen geen tribuut behoefden te betalen, is het mogelijk, 
dat een vermindering van het aantal tributarios niet een teruggang van de to
tale bevolking betekent , maar een werkelijke of s chijnbare toename van het 
aantal mestiezen. Indien dit het geval is, zullen we in districten, waar tussen 
ca 1570 en ca 1800 het aantal tributarios is afgenomen, een hoog percentage 
mestiezen moeten aantreffen. Er zijn 35 districten, waarin de tributarios ca 
1800 nog niet weer het aantal van ca 1570 hebben bereikt , en dit zijn districten 
waarvan tevens het aantal mestiezen in de tweede helft van de 18e eeuw bekend 
is. We kunnen bij deze 35 districten nagaan, of zij een hoog percentage mes
tiezen hadden (10 % of meer), een hoog percentage mulatten (10% of meer), een 
hoog percentage mestiezen en mulatten (van ieder 10% of meer), of daarentegen 
geen hoog percentage mestiezen en/of mulatten hadden (minder dan 10%). Het 
resultaat van dit onderzoek zien we in tabel II , 21. 
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Districten met 80% of meer Indianen, tweede helft 18e eeuw (gerekend 
de totale bevolking en naar het aantal tributarios). 

districten met 80% of meer Indianen, gerekend naar de totale 
bevolking per district 

districten met 80% of meer Indianen, gerekend naar het totale 
aantal tributarios per district 
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Schetskaart van de drie kerngebieden van de negers en mulatten. 

kerngebied van de negers en mulatten 

belangrijke verkeersverbindingen 



'-" 
"-l 

o 

KAART 24 

Schetskaart van het Spaanse kerngebied (Spanjaarden en mestiezen) 

kerngebied van Spanjaarden en mestiezen 

belangrijke verkeersverbindingen 



Tabel II, 21. Indices van de vermindering van het aantal tributarios tussen 
1570 en 1800 (1570=100), vergeleken met de percentages mes
tiezen, mulatten en negers in de districten 

Percentages mestiezen, Aantal Percentages tributarios 
mulatten en negers distr. 99-75 74-50 49-25 ben. 25 

Mestiezen 10% of meer 11 3 2 4 2 
Negers, mulatten 10% of meer 11 2 5 3 1 
Mestiezen 10% of meer en 2 2 
negers en mulatten 10% of meer 
Mestiezen en lof negers en 11 2 3 4 2 
mulatten beneden 10% 

totaal 35 7 10 11 7 

De 11 districten met een hoog percentage mestiezen zijn de volgende; 

Gewesten Districten Indices tributarios Percentage 
1800 (1570=100) mestiezen 

Hidalgo Cinampan 42,9 10,9 
Ixmiquilpan 77,5 12,1 
Tula 19,4 13,5 
Tulancingo 44,7 16,9 

Mexico Tacuba 65,6 10,0 
Zumpango 20,7 15,7 
México Cd. 97,2 17,2 
Malinalco 59,6 10,7 

Puebla Tlaxcala 44,2 13,3 
Tepeaca 45,2 17,7 

Vera Cruz Xalapa de la Feria 94,4 14,9 

In 11 andere districten werd de teruggang van het aantal tributarios min of 
meer gecompenseerd door dat er veel negers en mulatten waren. Deze distric
ten waren de volgende: 

Gewesten 

Hidalgo 
Colima 

Michoacán 

Puebla 

Vera Cruz 

Guerrero 

58 

Districten 

Apa y Tepeapulco 
Colima 

Tancitaro 
Cinagua y la 

Guacana 
Guaymeo 

Izucar 

Vera Cruz Vieja 
Guazacualco 

Tetela del Rio 
Acapulco 
Igualapa 

Indices tributarios Percentage negers 
1800 (1570=100) en mulatten 

21,2 13,6 
60,2 25,2 

32,8 33,4 

34,5 39,1 
69,9 10,4 

71,2 14,4 

53,0 13,5 
96,9 16,6 

81,8 13,8 
35,7 65,8 
69,2 33,9 



Er waren twee districten, waar het aantal tributarios is achteruitgegaan met 
zowel meer dan 10% mestiezen als met meer dan 10% negers en mulatten: 

Indices trib. Percentage Percentage 
Gewesten Districten 1800 (1570=100) mestiezen negers, mulatten 

Hidalgo Pachuca 
Cempoala 

16,8 
17,4 

26,7 
11,2 

21,2 
12,8 

Tenslotte waren er nog 11 districten, waarin het aantal tributarios in 1800 
minder was dan in 1570, maar waar de percentages van de mestiezen en van 
de negers en mulatten beneden de 10% bleven. 

Gewesten 

Hidalgo 

Mexico 

Puebla 

Guerrero 

Oaxaca 

Districten 

Tetepango y 
Hueypustla 
Actopan 

Teotiguacan 

Guayacocotla 
Huexocingo 
Cholula 
Atrisco 

Chilapa 
Tlapa 

Justlaguaca 
Nochistlan 

Indices trib . Percentage 
1800 (1570=100) mestiezen 

21,2 9,9 
35,8 9,6 

45,4 4,0 

98,6 2,8 
65,9 9,6 
40,1 8 , 1 
64,2 5,1 

58,8 3,5 
92,9 3,4 

46,9 8,1 
26,6 3,1 

Percentage 
negers, mulatten 

1,7 
0,2 

2,7 

1 , 8 
1 , 6 
4,2 
3,8 

1,3 
5,1 

1,5 
0,2 

Men kan uit het voorgaande de conclusie trekken, dat een teruggang van 
het aantal tributarios slechts in een derde van het aantal gevallen samen gaat 
met een toenemende mestizaje, in het andere derde deel van de gevallen is de 
plaats van de Indianen door negers en mulatten ingenomen. Het is onduidelijk 
of de negers en mulatten in de plaats zijn gekomen van Indianen, die door de 
epidemieën zijn omgekomen of dat zij de Indianen hebben verdreven. Tenslot
te heeft er in het laatste derde deel van de gevallen geen compensatie plaats
gevonden voor de daling van het aantal tributarios. 

De districten kunnen onderscheiden worden - althans voor zover de gegevens 
reiken - naar het percentage van de etnische samenstelling van de bevolking. 
Er zijn districten , waar in de tweede helft van de 18e eeuw 20% of meer van de 
bevolking uit niet-Indianen bestond. In andere districten vormden de Indianen 
80% of meer van de totale bevolking. De niet- Indiaanse bevolking valt uiteen in 
Spanjaarden, mestiezen, mulatten en negers. Tussen negers en mulatten wordt 
in de bronnen geen onderscheid gemaakt, in het navolgende zullen zij gezamen
lijk worden aangeduid met de term 'mulatten'. De grens voor deze drie groepen 
is gesteld op 10% of meer. 

Onder de 120 districten , waarvan de aantallen tributarios bekend zijn, zijn 
er : 

52 met een bevolking van 20 % of meer niet-Indianen (kaart 25) 
21 met een bevolking van 10% of meer Spanjaarden 
16 met een bevolking van 10% of meer mestiezen 
40 met een bevolking van 10% of meer mulatten 
50 met een bevolking van 80% of meer Indianen. 

Opgemerkt moet worden, dat verscheidene districten in deze groepen her
haaldelijk terugkeren. Dit is niet het geval met de districten met 20 % of meer 
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Districten met een bevolking van 20% of meer niet- Indianen. 

::::~ . . districten met 20 % of meer niet - Indianen 



niet- Indianen en 80 % of meer Indianen; deze groepen sluiten elkaar uit. Er is 
slechts één district, Cuyoacan (Mexico), met precies 20 % niet-Indianen en 80 % 
Indianen. De lijsten van de districten met 10% of meer Spanjaarden en 10% of 
meer mestiezen zijn vrijwel gelijkluidend. Men vindt deze districten met die 
van 10% of meer mulatten terug in de lijst van de niet - Indianen. 

Hoewel de gegevens betreffende de etnische samenstelling van de bevolking 
uit de tweede helft van de 18e eeuw dateren, kunnen toch de fluctuaties in de 
aantallen tributarios in de districten sedert 1570 van betekenis zijn. Hiertoe 
zijn de aantallen tributarios in de districten met de verschillende etnische sa
menstelling opgeteld en vervolgens zijn de indices berekend. Dit laatste is op 
twee verschillende manieren geschied: 
a. de totale ontwikkeling tussen 1570 en 1800, waarbij het aantal tributarios 

in 1570 op 100 is gesteld, en 
b. berekening van de index van iedere periode afzonderlijk, waarbij het getal 

van het voorafgaande peiljaar op 100 is gesteld. 
Bij de laatste wijze van berekening krijgt men een beter inzicht in de schomme
lingen per periode (tabel 11 , 22). 

Tabel 11, 22. Aantal tributarios in de districten met een bijzondere etnische 
samenstelling, 1570-1800 

Districten met: Tributarios 
ca 1570 1600/20 ca 1645 ca 1688 ca 1743 ca 1800 

20 % of meer niet-In-
dianen 313.065 110.348 70.051 91.152 113.160 205.350 
10% of meer Spanjaar-
den 163.284 53.372 39 . 604 53.037 69.488 109.490 
10% of meer mestiezen 156.034 49.555 37.118 48.872 59.961 105.615 
10% of meer mulatten 159.648 62.709 33.541 40.093 67.894 102.849 
80 % of meer Indianen 289.729 127.351 65.638 92.059 145.879 202.531 
Nieuw Spanje 
120 districten 719.712 288.242 162.775 227.920 319.334 511.740 

Indices 1570- 1800 (1570=100) 

Districten met: ca 1600/ ca ca ca ca Aantal 
1570 20 1645 1688 1743 1800 distr. 

20% of meer niet- Indianen 100,0 35,2 22,4 29,1 36,1 65,6 52 
10% of meer Spanjaarden 100,0 32,7 24,3 32,5 42,6 67,1 21 
10% of meer mestiezen 100,0 31,8 23,8 31,3 38,4 67,7 16 
10% of meer mulatten 100,0 39,3 21,0 25,1 42,5 64,4 40 
80 % of meer Indianen 100,0 44,0 22,7 31,8 50,4 69,9 50 
Nieuw Spanje 100,0 40,0 22,6 31,7 44,4 71,1 120 

Indices 1570-1800 (voorafgaand peiljaar=100) 

Districten met: 1570- 1600/20- 1645- 1688- 1743-
1600/20 1645 1688 1743 1800 

20% of meer niet-Indianen 35,2 63,5 130,1 124,1 181,5 
10% of meer Spanjaarden 32,7 74,2 133,9 131.0 157,6 
10% of meer mestiezen 31,8 74,9 131,7 122,7 176,1 
10% of meer mulatten 39,3 53,5 119,5 169.3 158,5 
80% of meer Indianen 44,0 51,5 140,3 158,5 138.8 
Nieuw Spanje 39,7 56,5 140,0 140,1 160,3 
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In het algemeen constateren we, dat in de tijd van de neergaande curve tus
sen 1570 en 1645 , een periode van snelle daling gevolgd wordt door een veel 
tragere teruggang, en dat bij de opwaartse lijn na 1645 perioden van snelle 
groei gevolgd worden door een langzame vermeerdering. Men kan een zeker 
ritme onderkennen, dat echter niet voor alle groepen gelijk is. Vrijwel gelijk 
op gaan de districten met 10% of meer Spanjaarden en mestiezen: een vrij snel
le daling tussen 1570 en 1600/20, gevolgd door een vertraging in de teruggang 
tot 1645; na 1645 zet een traag herstel in, waarbij echter de laatste periode 
van 1743 tot 1800 een verschil in ontwikkeling laat zien. Het aantal tributarios 
in de districten met 10% of meer mestiezen neemt veel meer toe, dan dat in de 
districten van de Spanjaarden . Dit zou op een toename van de mestizaje in de 
districten met veel Spanjaarden kunnen wijzen , daar de mestiezen niet tribuut
plichtig waren. 

In de districten met 80% of meer Indianen was het verloop van het aantal tri
butarios geheel anders. De daling gedurende de periode 1570-1600/20 was ge
ringer dan in die van de districten met een andere etnische samenstelling; na 
1600/1620 volgde echter een grotere daling dan in de overige districten. Tus
sen 1688 en 1743 was er een belangrijke vermeerdering, die evenwel in de 
tweede helft van de 18e eeuw vertraagde. 

In de periode 1570-1600/20 woedden er vele epidemieën. Deze hebben vooral 
de districten met een gemengde bevolking van Spanjaarden en mestiezen ge
troffen, de zuiver Indiaanse districten lagen wat meer afgelegen en ze waren 
minder dicht bevolkt. De verscherpte daling in de Indiaanse districten na 
1600/1620 kan moeilijk worden toegeschreven aan de epidemieën uit die periode 
zelf, men moet dan eerder denken aan een vertraagd effect van de epidemieën 
uit de voorafgaande periode, of er heeft migratie plaatsgevonden uit de In
diaanse districten naar de districten, die in de voorafgaande perioden zulke 
zware verliezen hadden geleden. 

De districten met 10% of meer mulatten toonden na 1645 slechts een langzaam 
herstel, dat pas na 1688 werd versneld. Trouwens in de algehele demografische 
ontwikkeling bleven de districten met een vrij sterke mulatten bevolking achter 
bij de overige. Dit wijst op een ongunstige situatie voor de Indianen in deze 
districten; de sterfte van de Indianen kan hoger zijn geweest, het is ook moge
lijk, dat de Indianen uit deze districten wegtrokken. 

De tributarios vormden slechts het Indiaanse deel van de bevolking, in 1570 
was dit wellicht nog 99%, maar in 1800 was het aandeel van de Spanjaarden, 
mestiezen, mulatten en negers in de totale bevolking van Nieuw Spanje veel 
groter geworden. Eerst in het volgende hoofdstuk zal op de berekening van 
het totale bevolkingsaantal nader worden ingegaan. Vooruitlopend op de resul
taten van dat onderzoek, menen we in verband met de etnische samenstelling 
hier reeds de aspecten van de totale bevolking te mogen behandelen. 

Met betrekking tot 120 districten kan de totale bevolking in 1570 en 1800 
worden berekend. We kunnen hier de districten met 20% of meer niet-Indianen, 
10% of meer Spanjaarden, mestiezen en mulatten en met 80% of meer Indianen 
uitlichten. De aantallen en indices zijn gegeven in tabel 11, 23. 

De indices van de demografische ontwikkeling tussen 1570 en 1800 zijn bij de 
totale bevolking belangrijk hoger dan die van de tributarios in tabel 11, 22. 
Dit geldt in het bijzonder voor de districten met 10% of meer mulatten. Juist in 
die districten bleven de indices van de tributarios, dus van de Indianen, sterk 
achter. Met behulp van de percentages van de tributarios uit tabel 11, 22 kun
nen we de percentages van de niet-Indiaanse bevolking in 1800 berekenen; 
eerst naar het peil van 1570 en dit kan weer omgerekend worden naar het peil 
van 1800. In de districten met lO t of meer mulatten en negers bedroeg het 
niet- Indiaanse aandeel 33,0%, in -de districten met 10% of meer Spanjaarden was 
het percentage van de niet-Indianen 28,5% en in de districten met 10% of meer 
mestiezen 21,0%. In de ontwikkeling van de totale bevolking bleven de distric-
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Tabel II, 23. Aantal personen in de districten met een bijzondere etnische 
samenstelling, 1570 en 1800; met indices 1800 (1570=100) 

Districten met: Aantal personen Indices 1800 
1570 1800 1570 1800 

20 % of meer niet- Indianen 1. 431. 603 1. 340 . 557 100 93,6 
10 % of meer Spanjaarden 754.038 708.403 100 93 , 9 
10% of meer mestiezen 717.759 584.833 100 81,5 
10 % of meer mulatten 724.172 695.997 100 96,1 
80 % of meer Indianen_ 1. 312. 295 1.022.501 100 77,9 

Nieuw Spanje (120 districten) 3.271.019 2.894.753 100 88,5 

ten met 80 % of meer Indianen achter; zij wisten hun Indiaanse karakter te be
houden, want hier bedroeg het niet- Indiaanse aandeel slechts 10 , 3%. 

Er zijn eveneens grote verschillen in het gemiddeld aantal personen per dis
trict bij de etnische groepen. zoals blijkt uit tabel II, 24. 

Tabel II, 24. Gemiddeld aantal personen per district in de districten met 
een bijzondere etnische samenstelling, 1570 en 1800 

Districten met : Gemiddeld aantal personen 
per district 

Aantal 
districten 

20% of meer niet- Indianen 
10% of meer Spanjaarden 
10% of meer mestiezen 
10% of meer mulatten 
80 % of meer Indianen 

Nieuw Spanje (120 districten) 

1570 

27.531 
35.907 
44.860 
18.104 
26.246 

27.258 

1800 

25.780 
33.733 
36.552 
17.400 
20.450 

24.123 

52 
21 
16 
40 
50 

120 

De districten met meer dan 10% Spanjaarden of mestiezen zijn zowel in 1570 
als in 1800 zeer volkrijk. De Spanjaarden en mestiezen vinden we voornamelijk 
in de gebieden met een hoge bevolkings concentratie. Het gemiddeld aantal 
inwoners per district van de districten met 80% of meer Indianen ligt in 1570 
iets beneden het landelijk gemiddelde. In 1800 is het verschil met het landelijk 
gemiddelde toegenomen door de geringere toestroming van niet- Indiaanse be
volkingsgroepen. Zeer laag is het gemiddeld aantal personen per district in de 
districten met 10% of meer mulatten. De negerslaven zijn vooral gebracht naar 
de dunbevolkte gebieden van Nieuw Spanje, waar bovendien de vermindering 
van de Indiaanse bevolking tussen 1570 en 1645 bijzonder groot was (tributa
rios in 1645 index 21,0, 1570 = 100) en het herstel tussen 1645 en 1688 erg 
langzaam is gegaan. In 1800 bedroeg het aantal tributarios (Indianen) slechts 
64,4% van dat in 1570. 

In hoeverre hebben de epidemieën invloed uitgeoefend op deze bevolkings
ontwikkeling? Daartoe hebben we de vermelding van het voorkomen van epide
mieën in de districten met de verschillende etnische groeperingen nagegaan 
(tabel 1I, 25). 

Vóór 1570 hebben de epidemieën vooral gewoed in de districten met een be
volking van niet- Indianen, Spanjaarden en mulatten, veel minder in de distric
ten met een bevolking van Indianen en mestiezen. Dit wijst er op, dat de ziek-
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Tabel 11, 25. Aantallen epidemieën in de districten met een bijzondere 
etnische samenstelling, vóór 1570-1645 en 1688-1800, met 
percentages, berekend naar het totaal aantal districten van 
de etnische groepering 

Districten met: vóór 1570- 1600/20- 1688- 1743- Aantal 
1570 1600/20 1645 1743 1800 distr. 

20% of meer niet- Indianen 20 16 4 6 2 57 
10% of meer Spanjaarden 7 6 2 2 1 23 
10% of meer mestiezen 3 8 5 1 1 17 
10% of meer mulatten 16 7 0 4 1 46 
80% of meer Indianen 10 21 3 3 1 50 

Epidemieën 27 42 9 12 5 

N.B.: Tussen 1645 en 1688 worden in de districten geen epidemieën vermeld. 

Percentages 

Districten met: vóór 1570- 1600/20- 1688- 1743-
1570 1600/20 1645 1743 1800 

20% of meer niet- Indianen 35,1 28,1 7,0 10,5 3,5 
10% of meer Spanjaarden 30,4 26,1 8,7 8,7 4,3 
10% of meer mestiezen 17,6 47,1 29,4 5,9 5,9 
10% of meer mulatten 34,8 15,2 0,0 8,7 2,2 
80% of meer Indianen 20,0 42,0 6,0 6,0 2,0 

ten door de Spanjaarden en de negers het land zijn binnengebracht en door 
hen zijn verspreid. Na 1570 hebben de districten met 10% of meer mestiezen en 
80% of meer Indianen zwaar onder de epidemieën te lijden. Zeer veel slachtof
fers maakte de buitengewoon ernstige epidemie van 1576-1581. Na 1600 worden 
gedurende de periode van 1600/1620-1645 de districten met 10% of meer mestie
zen zwaarder getroffen dan de overige, in de periode van 1688-1743 is dit het 
geval met de districten met 20% of meer niet-Indianen (Spanjaarden en mulatten). 

Indien men deze percentages vergelijkt met de indices van de tributarios (ta
bel 11, 22) dan blijkt in een aantal gevallen van een effect van de epidemieën op 
het aantal tributarios gesproken te kunnen worden in de periode, die volgt op 
het tijdperk, waarin de ziekten heersten. Dit kan gelden voor de ziekten in 
districten met 20% of meer niet-Indianen en 10% of meer Spanjaarden vóór 1570; 
de indices van de tributarios bedroegen in de periode 1570-1600/1620 resp. 35,2 
en 32,7 ; voor de districten met 80% of meer Indianen met de epidemieën tussen 
1570 en 1600/1620; de index van de tributarios in de periode 1600/1620-1645 
bedroeg 51,5. Evenwel, dit verband gaat niet altijd op; de relatie tussen epide
mieën en de fluctuaties in het aantal tributarios is niet erg duidelijk. Later zal 
blijken, dat de epidemieën wel invloed hadden op het stichten van nieuwe pa
rochies. 

Het totale bevolkingsaantal van Nieuw Spanje kan slechts geschat worden met 
behulp van de gegevens over de grootte van de verschillende etnische groepen. 
De meeste zekerheid bestaat nog over het aantal Indiaanse tributarios tussen 
ca 1570 en ca 1800. Veel geringer is de kennis met betrekking tot het aantal 
Spanjaarden, mestiezen, negers en mulatten. Het zijn de groepen, die in de 
zestiende eeuw nog een kleine minderheid vormden, maar in de loop der tijden 
steeds talrijker werden. 
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Het aantal tributarios kon met behulp van de tribuutregisters op zes ver
schillende tijdstippen vrij nauwkeurig worden berekend; bij de overige delen 
van de bevolking van Nieuw Spanje kan slechts voor de begin- en voor de eind
fase van de periode een grove schatting worden gewaagd. Men kan het nut van 
dergelijk giswerk betwijfelen, maar het doel is niet om enige getallen uit het 
niets te toveren, doch om vast te stellen hoe de spreiding van de totale bevol
king over het gehele land was. Belangrijk is, in welke gebieden de bevolking 
zich geconcentreerd had, waar bevolkingskernen waren ontstaan, en welke 
streken "woest en ledig" waren. In de volgende hoofdstukken zal worden inge
gaan op het verband tussen bevolkings concentraties en economische activitei
ten. 

Om het aantal Indianen te berekenen, dienen we het aantal tributarios te 
vermenigvuldigen met 4,5, zoals hiervóór is uiteengezet (p. 13). Het resultaat 
kunnen we in tabel 11, 26 aflezen, zie ook grafiek 1. 

Tabel 11, 26. Het aantal Indianen in Nieuw Spanje (128 districten). 
ca 1570 - ca 1800 

Jaar Aantal tributarios 
-- -_ . ~~. _ --------

ca 1570 748.994 
1600-1620 297.621 
ca 1645 169.437 
ca 1688 239.847 
ca 1743 349.804 
ca 1800 563.026 

GRAFIEK 1 

Aantal tributarios in 128 districten, ca 1570 - ca 1800. 
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Het 12ge district Nombre de Dios had weinig Indianen, in 1761 waren er 194 
tributarios, te rekenen op 873 personen. Voor geheel Nieuw Spanje (129 distric
ten) komen we op 563.220 tributarios of 2.534.490 personen. 

Bij de bespreking van de etnische samenstelling van de bevolking bleek, dat 
er omstreeks 1570 36.325 of 37.642 Spanjaarden waren en 2.144 of 2.720 negers. 
Over het aantal mestiezen en mulatten werd niets medegedeeld, maar dit kan 
nooit bijzonder groot zijn geweest. We kunnen het aantal van de niet-Indiaanse 
bevolking op 48.000 schatten. 
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De getallen, die voor de Spanjaarden omstreeks 1620 werden genoemd, liepen 
uiteen van 35.360 tot 123.165; naar ons oordeel zou een aantal van 87.165 wel
licht iets aan de hoge kant zijn, maar toch aanvaardbaar. Het door Vázques de 
Espinosa vermelde aantal negers, meer dan 50.000 alleen al in Mexico Cd., is 
beslist te hoog. Bovendien ontbreken de gegevens over de mestiezen en mulat
ten. Indien we veronderstellen, dat in deze tijd procentueel de etnische samen
stelling van de bevolking dezelfde is als die in de 18e eeuw, dan maken de 
Spanjaarden 40-45% van de niet-Indiaanse bevolking uit. Op deze wijze komen 
we op een niet-Indiaanse bevolking van 204.000 personen. In totaal zou de be
volking van Nieuw Spanje omstreeks 1570 3.370.000 + 48.000 = 3.418.000 hebben 
bedragen en omstreeks 1620 1.339.000 + 204.000 = 1.543.000. 

Het aantal personen van niet-Indiaanse origine was in die tijd nog relatief, 
namelijk in verhouding tot de Indiaanse bevolking, gering. De Spanjaarden en 
de negers waren in enkele plaatsen geconcentreerd. We vinden de Spanjaarden 
in de bestuurscentra, in de steden met kerkelijke instellingen, in de mijnstre
ken en in enkele havens. De negers moesten werken in de mijnen, havens en 
op enkele plantages. In alle andere districten domineerde het Indiaanse element 
en het verloop van de totale bevolking werd in hoge mate bepaald door de fluc
tuaties in de aantallen tributarios. 

In de 18e eeuw zijn de niet-Indiaanse groepen tot ongeveer een kwart van de 
totale bevolking gestegen en dit maakt het nog moeilijker om het totale bevol
kingsaantal te reconstrueren. Omstreeks 1743 waren er in 84 districten, naar 
we in tabel 11, 14 zagen, 1. 060.721 Indianen en 347.784 niet- Indianen. In de 
overige 44 districten waren 508.123 Indianen. Indien we van de veronderstelling 
uitgaan, dat in de 44 districten dezelfde procentuële verhouding tussen Indianen 
en niet- Indianen bestond als in de 84 districten, dan zouden daar 166.601 niet
Indianen zijn geweest; voegen we hier nog 5.100 personen bij voor het 12ge 
district Nombre de Dios, dan bedraagt het totaal 2.088.329 personen. 

Voor de berekening van het totale bevolkingsaantal omstreeks 1800 beschikken 
wij over gegevens uit slechts 36 districten, die direkte inlichtingen geven. In 
31 districten waren in totaal 941.185 personen, bestaande uit 675.531 Indianen 
en 265.654 niet- Indianen. De verhouding tussen deze beide groepen was 71,8% 
en 28,2%. In 5 districten is het aantal gezinnen opgegeven, in totaal 20.674 
gezinnen, waarvan 17.672 Indiaans en 3.002 niet- Indiaans. In personen gere
kend, worden dit in totaal 93.033 personen, waarvan 79.524 Indianen waren en 
13.509 niet tot de Indianen behoorden. De verhouding tussen beide groepen is 
nu 85,5% tegen 14,5%. Voor de berekening van de bevolking van de overige 93 
districten kan men twee wegen volgen . Men kan voor ieder district afzonderlijk 
proberen het bevolkingsaantal zo goed mogelijk te schatten, waarbij het aantal 
tributarios, dus ook het aantal personen van de Indianen, omstreeks 1800 be
kend is. De schatting betreft de niet tot de Indianen behorende groepen. Op 
deze wijze komen we tot een totaal van 3.254.000 personen, bestaand uit 
2.534.000 Indianen en 720.000 niet-Indianen. 

Een andere mogelijkheid is om de gegevens groepsgewijs te behandelen, waar
bij de groepen gevormd zijn naar de bronnen, waaruit het materiaal is geput. 
Zo zijn van 26 districten alleen de aantallen tributarios omstreeks 1800 bekend. 
In totaal zijn er 127.527 tributarios of 573.872 personen (Indianen). We zagen 
hiervóór reeds. dat de verhouding tussen Indianen en niet- Indianen zeer ver
schillend kan zijn: deze wisselde van 71,6% tot 85,5% Indianen; bij de navolgen
de schatting is uitgegaan van 80,0% Indianen en 20,0% niet-Indianen. 

Van 55 districten is de etnische samenstelling van de bevolking in 1743 be
kend: in totaal waren er 192.152 gezinnen, waarvan 136.639 Indiaans en 55.513 
niet- Indiaans waren. In 1800 waren er in dezelfde 55 districten 206.127 Indiaanse 
tributarios. De Indiaanse bevolking is tussen 1743 en 1800 gestegen tot 150,9% 
(1743 = 100). Het is te betwijfelen of de niet-Indiaanse bevolking in die periode 
in dezelfde mate is toegenomen. Bij de hierna volgende schatting is van een toe
name tot 125% uitgegaan. 
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We hebben gegevens over de etnische samenstelling in 12 districten uit de 
jaren 1760 en 1777 , deels volgens gezinnen, deels volgens personen gerekend. 
Er waren toen in totaal 331. 937 personen, waarvan er 211. 406 tot de Indianen 
en 120.531 niet tot de Indianen behoorden. In 1800 was het aantal Indianen in 
die 12 districten gestegen tot 277.993, hetgeen een index geeft van 131,5 
(1760-1777 = 100). Indien we veronderstellen, dat ook hier de vermeerdering 
van de niet-Indianen langzamer ging, dan van de Indianen, dan kunnen we de 
index voor deze groep op 110,0 stellen. 

De reconstructie van het totale aantal inwoners blijkt uit tabel II, 27. 

Tabel II, 27. Bevolkingsaantal van Nieuw Spanje (129 districten) omstreeks 
1800 

Gegevens uit Aantal Aantal Aantal Totaal aantal 
de jaren districten Indianen niet- Indianen personen 

1789-1800 31 675.531 265.654 941.185 
1790 5 79.524 13.509 93.033 
ca 1800 26 573.872 143.468 717.340 
1743 55 927.572 312.260 1. 239.832 
1760- 1777 12 277.993 132.584 410.577 

totaal 129 2.534.492 867.475 3.401.967 

Bij deze reconstructie komen we tot een iets hoger totaal dan bij de vooraf
gaande schatting, doch dit is toe te schrijven aan de wijze van de berekening 
van het aantal niet-Indianen. In het navolgende hebben we de getallen van de 
eerste schatting aangehouden, met een totaal bevolkingsaantal van 3.254.000 
personen, omdat anders de niet - Indiaanse bevolking gedurende de periode van 
ca 1743 tot ca 1800 nog sneller zou zijn toegenomen dan de Indianen en het niet
Indiaanse deel van de bevolking tot over een kwart zou zijn gestegen. 

Indien we veronderstellen, dat de niet- Indiaanse bevolking tussen ca 1570 
en ca 1800 lineair is toegenomen, dan zou het verloop van de totale bevolking 
in geheel Nieuw Spanje zijn geweest als in tabel II , 28 is aangegeven, grafiek 2. 

Tabel II, 28. Totale bevolking van Nieuw Spanje, ca 1570 - ca 1800 
(afgerond in duizendtallen) 

Jaar Indianen N iet- Indianen Totaal Indices 
(1570=100) 

ca 1570 3.370.000 48.000 3.418.000 100,0 
1600- 1620 1. 339. 000 204.000 1. 543. 000 45,1 
ca 1645 762.000 280.000 1. 042. 000 30,5 
ca 1688 1. 079. 000 400.000 1. 479. 000 43,3 
ca 1743 1. 574. 000 520.000 2.094.000 61,3 
ca 1800 2.534.000 720.000 3.254.000 95,2 

Bij ons onderzoek zijn we uitgegaan van de gedachte, dat er centra zijn van 
bevolking, bestuur en kerkelijke organisatie, van economische activiteiten, van 
wetenschap en kunst. We kunnen deze kernen beschouwen als' Intensitätsinseln' 
die omgeven waren door veel minder ontwikkelde gebieden. Om deze kernen op 
te sporen en nader te omgrenzen is het noodzakelijk vast te stellen in welke 
streken de bevolking sterker was geconcentreerd dan elders. 
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GRAFIEK 2 

Totale bevolking van Nieuw Spanje , ca 1570 - ca 1800 , vergeleken met het 
aan tal Indianen. 

(x 1. 000.000 
personen ) 

4,0 

3,5 

3 ,0 

2,5 

2,0 

1 ,5 

1. 0 

0 ,5 

, , , , , , 
, , , 

''-'' ......... 

1570 ( 1610) 1645 

" , 

1688 1743 

, , 
/ , 

, , 
, 

, , , , 

1800 

totale bevol
k ing 

Indianen 

Dit levert voor de vroegste periode, de 16e en het begin van de 17e eeuw, 
minder moeilijkheden op dan voor de 18e eeuw. We hebben gezien, dat ca 1570 
en 1600- 1620 het aantal niet-Indianen in verhouding tot de totale bevolking nog 
gering was. De kernen van de bevolkingsconcentratie vielen toen geheel samen 
met de districten, waar veel tributarios waren. In later tijd werden de Spanjaar
den, mestiezen . negers en mulatten talrijker, vooral juist in de steden, de 
kernen. Over het aantal van de niet- Indiaanse groepen hebben we echter alleen 
gegevens uit de tweede helft van de 18e eeuw, en dan zijn deze nog onvolledig. 
Dit betekent, dat de bevolkingsconcentratie alleen kan worden vastgesteld voor 
de jaren omstreeks 1570, 1600- 1620 en ca 1800. 

Onder bevolkingsconcentratie verstaan we het aantal personen per district, 
ingedeeld naar de grootte volgens een bepaalde schaal . Aangezien er grote ver
schillen bestaan in de oppervlakte van de districten, zou het wellicht te prefe
reren zijn om de bevolkingsdichtheid, het aantal personen per km 2 per district 
te berekenen. Zulks is evenwel niet mogelijk, omdat wij de indeling van Nieuw 
Spanje in 129 districten uit de 18e eeuw , in navolging van Gerhard hebben toe
gepast. Deze auteur vermeldt de oppervlakten van de afzonderlijke districten 
niet in zijn boek, hoewel hij een kaart van de bevolkingsdichtheid omstreeks 
1620 publiceert (map 14, p. 25). De vraag of de voorkeur dient te worden ge
geven aan bevolkingsconcentratie of bevolkingsdichtheid is voor ons niet zo'n 
brandende kwestie, omdat blijkt, dat er over de gehele periode van ca 1570 tot 
ca 1800 een grote continuïteit in de bevolkingsconcentraties bestaat, ondanks 
de heftige fluctuaties in de bevolkingsaantallen . In de meeste gevallen blijven 
de onderlinge relatieve verhoudingen tussen de districten constant. 

68 



Om de bevolkingsconcentraties te bepalen hebben we een schaalindeling ge
bruikt, waarbij het aantal groepen beperkt is gehouden om de onderlinge ver
gelijking te vergemakkelijken. Er zijn drie trappen van bevolkingsconcentratie : 
hoog, midden en laag. Tevens is er naar gestreefd, dat het aantal districten in 
elke trap op de drie verschillende tijdstippen ongeveer gelijk is. Omstreeks 
1570 en in 1600-1620 is de indeling gebaseerd op de telling naar tributarios en 
vecinos, omstreeks 1800 op de telling naar personen. De indeling is als aange
geven in tabel 11, 29. 

Tabel 11, 29. Maatstaven voor de indeling van de bevolkingsconcentratie, 
ca 1570, 1600-1620 en ca 1800 

Hoog : in 1570 boven 10.000 tributarios en vecinos 
in 1620 boven 5.000 tributarios en vecinos 
in 1800 boven 40.000 personen 

Midden : in 1570 2.500 - 9.999 tributarios en vecinos 
in 1620 1. 000 - 4.999 tributarios en vecinos 
in 1800 10.000 - 39.999 personen 

Laag: in 1570 beneden 2.500 tributarios en vecinos 
in 1620 beneden 1. 000 tributarios en vecinos 
in 1800 beneden 10.000 personen 

Bij de toepassing van bovenstaande maatstaven op de indeling van de distric
ten in de verschillende klassen hebben we op één punt een correctie aange
bracht. Oaxaca is in demografisch opzicht een belangrijk centrum, maar door 
de administratieve versplintering komt dit niet tot uitdrukking. Dit is in tegen
stelling tot Valladolid, dat een demografische kern is, maar tegelijkertijd een 
grote geografische omvang heeft. Om het centrum Oaxaca duidelijk tot zijn 
recht te laten komen, hebben we de districten Antequera, Cimatlan y Chichicapa, 
Cuatro Villas, Huexolotitlan en Iztepexi verenigd tot één district Oaxaca. 

De verdeling van de districten volgens de bovenstaande schaalindeling is te 
zien in tabel 11 , 30. 

Tabel 11, 30. Indeling der districten naar de graad van bevolkingscan -
centratie, ca 1570, 1600-1620 en ca 1800 

Aantal districten 

Hoog 
Midden 
Laag 

totaal 

ca 1570 

21 
58 
38 

117 

1600- 1620 

16 
59 
42 

117 

ca 1800 

27 
65 
33 

125 

Tussen ca 1570 en 1600-1620 is er zeer weinig veranderd: 93 van de 117 
districten (79,5%) zijn in 1600-1620 in dezelfde trap als ca 1570, zie tabel 11 , 31. 

Van de 24 districten, die van klasse veranderd zijn, zijn er zestien gedaald, 
nl. zes van hoog naar midden - Xilotepec , Tula Tacuba, Guautitlan, Tezcuco 
en Tepeaca - en tien van midden naar laag. Acht zijn gestegen, twee van mid
den naar hoog - Puebla en Villa Alta - en zes van laag naar midden. 

Veel belangrijker dan deze korte periode van vijftig jaar is de veel langere 
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Tabel 11, 31. Districten, die zowel in 1570 als in 1600-1620 in dezelfde 
klasse zijn 

Aan tal districten 

Hoog 
Midden 
Laag 

totaal 

ca 1570 en 
1600-1620 

14 
48 
31 

93 

van twee eeuwen tussen 1570 of 1600-1620 enerzijds en ca 1800 anderzijds. Ook 
gedurende dit langere tijdperk zijn er weinig veranderingen opgetreden. We 
kunnen onderscheid maken tussen districten, die gedurende het gehele tijds
verloop in dezelfde klasse zijn gebleven en de districten, die hetzij in ca 1570, 
hetzij in 1600-1620, in dezelfde klasse als in ca 1800 zijn. We kunnen deze ge
vallen eveneens als een bewijs voor de continuïteit in de bevolkingsconcentratie 
beschouwen. De aantallen districten worden in tabel 11, 32 gegeven. 

Tabel 11, 32. Districten , die in 1570 of 1600- 1620 in dezelfde klasse zijn 
als in 1800 

Aantal districten in 1570 , 1620 in 1570 of 1620 Totaal 
en 1800 gelijk gelijk met 1800 

Hoog 10 4 14 
Midden 33 13 46 
Laag 17 8 25 

totaal 60 25 85 

We zien , dat 85 van de 117 vergelijkbare districten (72 , 6%) gedurende twee 
eeuwen in dezelfde klasse zijn gebleven. Dit hoge aantal is een teken van de 
continuïteit in de relatieve verhoudingen van de bevolkingsconcentratie in de 
verschillende districten. 

Er zijn 32 districten van klasse veranderd, hiervan zijn 21 gestegen en 11 
gedaald. De dalingen vindt men voornamelijk in de gewesten Hidalgo en Mexico. 
Het betreft meest kleine districten van geringe omvang, die echter ca 1570 en 
in 1610- 1620 dicht bevolk waren , zoals Meztitlan, Tetepango en Actopan. De 
stijgingen treft men vooral aan in het kustgebied langs de Golf van Mexico, in 
de gewesten Vera Cruz en Puebla , verder in Michoacán. Opvallend is de daling 
v an Cholula na 1620, het nabij gelegen Puebla is al tussen 1570 en 1620 geste
gen. Vermoedelijk is de bevolking van Q'holula op den duur naar Puebla getrok
ken. 

Omstreeks 1570 en in 1600/1620 kunnen we duidelijk drie kernen onderschei
den : (kaart 26) 

1. Mexico Cd . met een vrij compact geheel van districten om de hoofdstad. 
Hiertoe behoren Chalco , Cuernavaca, Tlaxcala, Tepeaca, Puebla, Tulancingo, 
Xilotepec, Metepec en Tenango del Valle 

2. het gebied van de stad Oaxaca en omgeving, in zijn uitgebreidste omvang, 
bestaande uit de districten Antequera, Cimatlan y Chichicapa, Cuatro Villas, 
Huexolotitlan en Iztepexi , met verder de districten Teposcolula en Villa Alta 

3. Valladolid (Morelia ), een zeer omvangrijk district. 
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KAART 26 

Bevolkingsconcentratie in Nieuw Spanje, 1570 en 1600/1620. 

-..) 
districten, behorende tot de drie oude kernen 



Het constante gebied van de middenklasse ligt voornamelijk ten Oosten van 
de lijn, die van ValIes naar Guaymeo loopt, het beslaat voornamelijk het gebied, 
dat wij bij de etnische samenstelling als het Indiaanse kernland hebben leren 
kennen. 

Dun bevolkt is het gebied langs de kust van de Stille Zuidzee, het gewest 
Vera Cruz en allerlei verspreid liggende kleine districten. 

De oorspronkelijke drie kernen: Mexico, Oaxaca en Valladolid waren min of 
meer geïsoleerde eilanden. Hoewel er binnen iedere kern een net van wegen 
was, waren de kernen onderling slechts door één weg verbonden. 

Tussen 1620 en 1800 zijn de drie kernen aan elkaar gegroeid tot een groter 
geheel, tussen de ring om Mexico en de beide kleinere kernen Oaxaca en 
Valladolid ontstonden nieuwe bevolkingscentra , zoals Marivatio, Temazcaltepec, 
Orizaba en Teguacán. Verder was er een uitbreiding naar de zijde van de Golf 
van Mexico: Xalapa de la Feria, Guachinango en Zacatlan de las Manzanas. 
Vanuit Valladolid zien we een uitbreiding van de kern in westelijke richting, 
waar een concentratie bij Sayula is. Deze hangt waarschijnlijk samen met de 
groei van Guadalajara, dat buiten het terrein van ons onderzoek ligt. Een 
andere grote uitbreiding voltrekt zich in het Noorden van Nieuw Spanje, dit 
gebied omvat de districten San Luis Potosi, León, San Miguel el Grande, Celaya 
en Querétaro. In 1800 wonen hier 307.431 personen, jammer genoeg ontbreekt 
het vergelijkingsmateriaal uit de 16e en 17e eeuw (kaart 27). 

De ring van vrij sterke bevolkingsconcentratie om de stad Mexico blijkt om
streeks 1800 in de gewesten Hidalgo en Mexico ten Noorden van de hoofdstad 
te zijn doorbroken. Er is een gaping gekomen in de cirkel. Men zou van een 
demografische implosie kunnen spreken. Deze is tussen 1570 en 1620 al in de 
nabijheid van de stad begonnen ; getroffen werden Tula, Guautitlan, Tacuba 
en Tezcuco. Na 1620 zet dit proces zich voort in Meztitlan, Actopan, Tetepango 
Hueypustla, Cempoala, Apa y Tepeapulco, Zumpango de la Laguna, Teotiguacán, 
Otumba en Coatepec (kaart 28). Al deze districten zijn gelegen langs de weg 
van Mexico Cd. naar het Noorden, naar Pánuco. 

Omstreeks 1800 zijn de dun bevolkte gebieden ingekrompen, langs de Golf 
van Mexico zijn er nog enkele restanten over: Vera Cruz Vieja en Cozamaloapa. 
Aan en bij de kust van de Stille Oceaan was het nog een tamelijk groot gebied, 
dat zich op sommige plaatsen dieper in het binnenland uitstrekte: Autlan, 
Amula. Motines, Tancitaro, Cinagua y la Guacana, Zacatula, Acapulco, Guatulco 
y Guamelula. In deze districten met een geringe Indiaanse bevolking vinden we 
de negers en mulatten. Negerslaven werden geïmporteerd om in het tekort aan 
arbeidskrachten te voorzien. Tussen 1620 en 1800 is er als een nieuw dun be
volkt gebied bijgekomen de streek in Hidalgo en noordelijk Mexico. 

We kunnen van de oude kernen (I Mexico, 11 Oaxaca en 111 Valladolid) en van 
de nieuwe kernen (I Marivatio, etc., 11 Xalapa de la Feria, etc.) en van de 
districten met de grote daling (I Tula, etc ., 11 Meztitlan, etc.) de aantallen 
bewoners berekenen en de indices van 1600-1620 en ca 1800 (1570=100). Dit 
is gebeurd in tabel 11, 33. 

De demografische ontwikkeling komt duidelijker in de indices tot uitdrukking 
dan in de absolute bevolkingsgetallen . In de groep van de oude kernen is Mexi
co Cd. met de omgeving het belangrijkst en omstreeks 1800 van nog zwaarder 
gewicht geworden ten opzichte van de beide andere oude kernen. Hoewel Mexi
co na 1570 een ernstige teruggang heeft doorgemaakt, werd ca 1800 weer bijna 
het peil van ca 1570 bereikt en dit was met Oaxaca en Michoacán niet het geval. 
De daling van de kern Oaxaca was gering, maar er volgde ook geen herstel op. 
Michoacán neemt tussen Mexico en Oaxaca een tussen positie in. 

Met uitzondering van Sayula kan men de beide nieuwe kernen als een opvul
ling tussen de centra Mexico en Michoacán (nieuwe kern I) en Mexico en Oaxaca 
(nieuwe kern 11) beschouwen. Men kan het ook zien als een nieuwe concentri
sche cirkel om Mexico Cd. die gevormd is buiten de reeds bestaande cirkel bij 
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KAART 27 

Bevolkingsconcentratie in Nieuw Spanje in 1800. 

- districten, behorende tot de oude kernen 
(1570 en 1600/1620) 

districten , behorende tot de nieuwe kernen , 
ontstaan na 1600/1620 

districten in het noorden ; van deze districten zijn 
geen bevolkingsgegevens uit de vroegere periode 
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KAART 28 

Bevolkingsconcentratie in Nieuw Spanje, districten met grote teruggang. 

_ districten met teruggang I, tussen 1570 en 1600/1620 

districten met teruggang 11, na 1600/1620 

belangrijke verkeersverbindingen 

• M Mexico stad 

• P Pánuco 



Tabel Il, 33. Aantal personen in de oude en nieuwe kernen en in de 
gebieden met daling, ca 1570, 1600-1620, ca 1800 

Gebieden Aantallen Indices 
ca 1570 1600-1620 ca 1800 ca 1570 1600-20 ca 1800 

Oude kernen I 858.267 342.113 812.017 100 39,9 94,6 
Oude kernen II 265.095 150.881 188.400 100 56,9 71,1 
Oude kernen III 115.223 57.555 100.000 100 50,0 86,8 

Oude kernen totaal 1. 238. 585 550.549 1.100.417 100 44,4 88,8 

Nieuwe kernen I 66.605 23.400 179.956 100 35,1 270,2 
Nieuwe kernen Il 121. 230 37.535 170.501 100 31. 0 140,6 

Nieuwe kernen totaal 187.835 60.935 350.457 100 32,4 186,6 

Teruggang I 227.300 66.119 108.296 100 29,1 47,6 
Teruggang II 359.807 156.852 128.514 100 43,6 35,7 

Teruggang totaal 587.107 222.971 236.810 100 38,0 40,3 

Het Noorden 307.431 

de oude kern, maar dan ontbreken de segmenten in het Noorden en het Zuiden. 
Beide nieuwe kernen maken na 1570 een ernstige daling door, maar in 1800 heb
ben zij het peil van ca 1570 ver overschreden. Vooral de districten ten Westen 
van Mexico Cd. (nieuwe kern I) hebben een spectaculaire groei doorgemaakt. 

Tussen ca 1570 en 1600-1620 is de teruggang bijzonder scherp geweest in de 
districten, die dicht bij de hoofdstad zijn gelegen (Teruggang I): Tula, 
Guautitlan, Tacuba en Tezcuco. Na 1620 zijn vooral de iets meer afgelegen 
districten in de demografische ontwikkeling achtergebleven (Teruggang Il). 

Het proces van het naar elkaar toegroeien van de drie kernen kan men als 
een volkomen natuurlijke ontwikkelingsgang beschouwen. Toch is iets derge
lijks niet vanzelfsprekend, immers in Peru waren er omstreeks 1600 ook drie 
kernen. Twee eeuwen later was de omvang van elk der kernen in geschrompeld 
en de noordelijke kern was nog verder naar het Noorden opgeschoven, waar
door de afstand tot het centrum Lima zelfs was toegenomen. Wij krijgen de in
druk, dat er in Peru geen samengroeiing plaatsvond, doch eerder een proces 
van verdergaande isolatie der kernen 10. 

Het verschil tussen de ontwikkeling in Nieuw Spanje en Peru kan niet worden 
toegeschreven aan demografische oorzaken. In beide landen was omstreeks 1800 
het bevolkingsaantal gelijk aan dat van 1570. Het was slechts ten dele te danken 
aan het herstel van de Indiaanse bevolking, dat het oude niveau weer werd be
reikt, maar ook aan de toename van de niet- Indiaanse elementen, in het bij zon
der door de groei van het aantal Spanjaarden en mestiezen. Eerder is het ver
schillend verloop in de ontwikkeling een gevolg van de geheel van elkaar afwij
kende verbindingssystemen in de beide landen. In Nieuw Spanje vervulde 
Mexico Cd. een veel centraler functie dan Lima in Peru. De stad Mexico is het 
knooppunt van wegen naar alle richtingen, een spinneweb. De stad heeft een 
verkeersfunctie , die te vergelijken is met die van Parijs in Frankrijk. Lima 
daarentegen is één van de vele plaatsen aan de kustweg, de haven CaUao neemt 
een centrale plaats in bij de in- en uitvoer, maar er zijn nog tien andere havens 
langs de Peruaanse kust. Niet alleen van Lima-Callao ging er een weg het bin-
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nenland in, maar ook vanuit de andere havens kon men de hoogvlakten in de 
Andes bereiken. De stad Mexico had mogelijkheden om haar invloed naar alle 
zijden uit te breiden. We weten nu, dat de bevolking zich in een uitgestrekt 
gebied om de stad Mexico heen gaat concentreren. Anderzijds is bekend , dat 
het totale bevolkingsaantal tussen 1570 en 1800 nauwelijks is gewijzigd. Dit 
moet dan echter betekenen een verzwakking van de positie van de "buitenge
westen" en een groeiend overwicht van het hele complex Mexico over de beide 
andere kernen. 

Verspreid over de voorgaande hoofdstukken zijn al enkele opmerkingen ge
maakt over de gebieden met een hogere concentratie van de bevolking. Op 
grond daarvan kan de geschiedenis van de bevolkingseilanden als volgt worden 
samengevat. Al vóór de Spaanse verovering waren er volkrijke Indiaanse ste
den, omringd door talloze kleine nederzettingen. Na de onderwerping vestigden 
vele Spanjaarden zich in of nabij deze Indiaanse centra. De concentratie bete
kende echter voor de Indianen een verhoogde kans op besmetting met de vele 
ziekten, die de Spanjaarden met zich mee hadden gebracht. Met uitzondering 
van de epidemie van 1576-1581 vielen de meeste slachtoffers in de streken waar 
de dicht opeen wonende Indiaanse bevolking gemengd was met Spanjaarden en 
mestiezen. De districten met een geringere menging van de bevolking hadden 
het minder zwaar te verduren. Ondanks de verliezen bleven de concentratie
gebieden toch dichter bevolkt dan de meer zuiver Indiaanse districten. 

Tussen 1645 en 1743 ging het herstel in de concentratiegebieden langzamer 
dan in de districten met meer dan 80% Indianen, wellicht was dit mede te wijten 
aan de twee ernstige epidemieën van 1692-1697 en van 1736-1743. Na 1743 is er 
een omkeer gekomen. De gebieden met de grote bevolkingsconcentratie groei
den toen harder dan de meer zuiver Indiaanse districten. Er was een vrij om
vangrijke migratie van Indianen uit de districten met meer dan 80% Indianen 
naar de gebieden met een meer gemengde bevolking. Bovendien nam in die 
districten het aantal Spanjaarden en mestiezen sterk toe; de concentratie werd 
groter. Afzijdig stonden de negers en mulatten, zij woonden in de dunbevolkte 
streken, waar de Indiaanse arbeidskrachten ontbraken. 

Voor een conglomeraat van districten met een hoge bevolkingsconcentratie 
hebben we de term 'kern' of 'centrum' gebruikt. Er zijn ook aanééngesloten 
gebieden van districten met een bevolkingsconcentratie , die tot de middengroep 
behoren; we kunnen in dat geval spreken van een midden zone . De gebieden 
met districten met een lage bevolkingsconcentratie kunnen we met de term 
'periferie' aanduiden. We hebben in Nieuw Spanje drie kernen gevonden , die 
omgeven werden door een midden zone . Deze werd op haar beurt omgeven door 
de periferie . De kuststreken aan de Golf van Mexico en langs de Stille Oceaan 
behoorden tot de periferie. 

We kunnen de verhouding tussen de drie onderdelen - kernen, midden zone 
en periferie - nader toelichten met behulp van demografisch materiaal. Het is 
dan echter wel noodzakelijk om de tributarios en vecinos van ca 1570 en 1600-
1620 om te rekenen in personen , door de aantallen met 4 , 5 te vermenigvuldigen. 
We zijn dan in staat om de verdeling van de bevolking over kernen, midden zone 
en periferie op de drie verschillende tijdstippen - ca 1570, 1600-1620 en ca 
1800 - met elkaar te vergelijken. Het aantal districten in die jaren is reeds ver
meld in tabel 11, 30. Het aantal personen is opgegeven in tabel I1, 34 (kaarten 
29 en 30). 

Indien we het gemiddeld aantal personen per district berekenen, constateren 
we, dat de kernen gemiddeld een zeer hoge bevolkingsconcentratie hebben en 
de periferie een zeer lage. Er bestaan grote verschillen tussen kernen en pe
riferie. De kernen hebben gemiddeld 12 tot 17 maal meer inwoners dan de pe-
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KAART 29 

Bevolkingsconcentratie in Nieuw Spanje in 1570 (kernen, 
periferie) 

• districten, behorende tot de kernen 

• districten, behorende tot de midden zone 

• districten, behorende tot de periferie 

• 
• 
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KAART 30 

Bevolkingsconcentratie in Nieuw Spanje in 1800 (kernen, 
periferie) * districten, behorende tot de kernen 

• districten, behorende tot de midden zone 

• districten, behorende tot de periferie 

• 
• 

• 

• 
• • 



Tabel I1, 34. Het aantal personen in kernen, middenzone en periferie in 
ca 1570, 1600-1620 en ca 1800 

zones ca 1570 1600-1620 ca 1800 

kern 1. 730. 965 652.838 1.758.305 
midden zone 1. 309. 860 617.998 1.318.547 
periferie 232.826 96.714 176.819 

totaal 3.273.651 1. 367.550 3.253.671 

(N.B.: In 1570 en 1600-1620 zijn hier de acht districten in het Noorden niet 
opgenomen. In tabel I1, 28 is met betrekking tot het aantal personen in die 
districten een schatting gemaakt.) 

riferie. De midden zone ligt tussen beide in, met ongeveer drie tot viermaal het 
gemiddeld aantal inwoners van de perifere districten. In tabel I1, 35 kunnen 
we dit constateren. 

Tabel I1, 35. Gemiddeld aantal personen per district in kernen, midden zone 
en periferie, ca 1570, 1600-1620, ca 1800 

zones ca 1570 1600-1620 ca 1800 ca 1570 1600-1620 ca 1800 
(periferie = 1,0) 

kern 82.427 40.802 65.122 13,5 17,7 12,2 
midden zone 22.584 10.475 20.285 3,7 4,6 3,8 
periferie 6.127 2.303 5.358 1,0 1,0 1,0 

totaal 27.980 11. 688 26.029 

Ongeveer de helft van de totale bevolking woonde in de kernen, ongeveer 
40% in de middenzone en slechts 5 à 7% in de periferie. Toch was het aantal 
perifere districten groter dan dat van de centra, bovendien waren de eerst
genoemde wat oppervlakte betreft veel groter dan de centrale districten. De 
kernen lagen, omgeven door een vrij omvangrijke midden zone , als eilanden in 
vrijwel onbewoond gebied. 

In tabel II, 36 zien we dat de kernen tussen 1570 en 1600-1620 niet alleen 
absoluut, maar ook relatief zijn achteruitgegaan. Dit is in overeenstemming 
met onze constatering, dat de epidemieën vooral in de bevolkingscentra veel 
slachtoffers maakten. De midden zone nam relatief toe, de periferie bleef gelijk. 
Tussen 1600-1620 en 1800 trad een versterkte concentratie van de bevolking in 

Tabel I1, 36. Percentages en indices van kernen, middenzone en periferie, 
ca 1570, 1600-1620, ca 1800 

ca 1570 1600-1620 ca 1800 
Percentages 

ca 1570 1600-1620 ca 1800 
Indices (1570=100) zones 

kern 52,9 47,7 54,0 100,0 37,7 101,6 
middenzone 40,0 45,2 40,5 100,0 47,2 100,7 
periferie 7,1 7,1 5,5 100,0 41,5 75,9 

totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 41,8 99,4 
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de kernen op ten koste van de midden zone en de periferie. Relatief leed de pe
riferie grotere verliezen dan de midden zone . 

De kernen en de middenzone hadden omstreeks 1800 weer het peil van ca 1570 
bereikt, de periferie bracht het niet verder dan tot drie-kwart van de bevolking 
in 1570. Het betere resultaat van de kernen en de middenzone dient te worden 
toegeschreven aan de Spanjaarden en de mestiezen. Zij vestigden zich bij voor
keur in de centra; de periferie werd bevolkt door Indianen en in de kuststreken 
door negers. 
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111. KERKELIJKE ORGANISATIE EN DEMOGRAFIE 

Aan de kerkelijke indeling in bisdommen en parochies is een demografisch 
aspect verbonden. Er zijn maximum grenzen met betrekking tot de oppervlakte 
van de bisdommen en parochies. Indien deze te omvangrijk worden, hebben het 
episcopaal bestuur en de parochiale zorg weinig effect meer. Hetzelfde geldt 
voor het aantal personen, dat geestelijke leiding en zorg behoeft. Is het aantal 
gelovigen te groot, dan is het voor de geestelijken onmogelijk om hun taak op 
verantwoorde wijze te vervullen. Anderzijds zijn er geestelijke instellingen, 
zoals ziekenhuizen, onderwijsinstellingen (colegios), nonnenkloosters, die al
leen gevestigd zijn in plaatsen met een bepaald bevolkingsaantal. De aanwezig
heid van dergelijke instellingen was weliswaar niet officieel, doch wel in de 
praktijk aan een zekere minimum grens van het aantal inwoners gebonden. 

Er bestaat een duidelijke tendens om uitgestrekte of zeer volkrijke bisdommen 
en parochies te splitsen. Bij een bevolkingsvermeerdering zal het aantal pa
rochies toenemen. Meestal geschiedt dit pas, als de groei van de bevolking al 
enige tijd aan de gang is. Hier treedt de bekende 'time-lag' op tussen demogra
fische groei enerzijds en geestelijke en sociale verzorging anderzijds. Omge
keerd zal het bij een teruggang van de bevolking slechts zelden gebeuren, dat 
bisdommen of parochies worden opgeheven. Aanpassing in deze zin is zeer 
moeilijk. Wel stuit men dan op moeilijkheden bij de vervulling van vacatures in 
bisschopszetels en pastoorsplaatsen , omdat de kerkelijke inkomsten ten gevolge 
van de bevolkingsvermindering gedaald zijn. In de bisdommen blijven de zetels 
jarenlang onbezet, in de parochies moet men genoegen nemen met een vicaris 
of met enkele spaarzame bezoeken van geestelijken uit naburige parochies. In 
Nieuw Spanje werden de parochies in de dun bevolkte streken, die vaak moei
lijk bereikbaar waren, met tussenpozen van vele jaren door een geestelijke be
zocht. Hij verrichtte dan de doop- en huwelijkshandelingen , die al lang geleden 
hadden moeten geschieden, hij constateerde de overtredingen van de kerkelijke 
wetten, hij werd geconfronteerd met een krachtig levend en onuitroeibaar bij
geloof en hij moest met bezorgdheid constateren, dat het onderwijs gebrekkig 
was of vaak volledig ontbrak. Het leek een hopeloze taak, waarmee weinig eer 
en voldoening te behalen viel. Bisschop Cortés y Larraz geeft van zijn erva
ringen op drie inspectiereizen in zijn diocees in Guatemala in de jaren van 1768 
tot 1770 een uiterst droef relaas 17. In Nieuw Spanje was de situatie niet veel 
anders. 

In ons onderzoek hebben wij ons niet beziggehouden met de kwaliteit van de 
geestelijke zorg, omdat het materiaal voor dit aspect uit geheel andere bronnen 
gehaald moet worden. Wij hebben onze aandacht alleen gericht op de kwantita
tieve verhoudingen. 

In 1527 arriveerde de eerste bisschop in Nieuw Spanje, die zich in Tlaxcala 
vestigde. Als bisschopsstad bleek dit toch geen gelukkige keus te zijn en in 
1543 werd de zetel naar Puebla verplaatst. Inmiddels resideerde sedert 1528 
een bisschop in Mexico. Dit bisdom werd in 1546 tot een aartsbisdom verheven, 
dat zich over Nieuw Spanje, Nieuw Galicië en over geheel Centraal Amerika uit
strekte tot aan de noordelijke grens van Costa Rica. Later werd het ingekrom
pen. 

In 1535 volgde de stichting van het bisdom Oaxaca of Antequera en in 1538 
werd het bisdom Michoacán gesticht. De zetel van dit laatste bisdom was tot 
1540 in Tzintzuntzan gevestigd. Daarna resideerde de bisschop van 1540 tot 
1580 in Pátzcuaro. In dit laatste jaar vond de laatste verhuizing plaats naar 
Valladolid, thans Morelia . 

Behoudens grenswijzigingen tussen de bisdommen, was met de stichting van 
de vier bisdommen Mexico, Puebla, Oaxaca en Michoacán de seculiere organisa-
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tie in 1538 in Nieuw Spanje voltooid. Deze toestand bleef tot de 1ge eeuw ge
handhaafd. Buiten Nieuw Spanje, op het huidige Mexicaanse grondgebied wer
den in die tijd in Yucatán en het uitgestrekte gebied ten noorden van Nieuw 
Spanje nog bisdommen gesticht. 

De stichtingsjaren van de oudste parochies worden door Gerhard in zijn geo
grafische beschrijving vermeld. Het zijn de belangrijke parochies, die tot de 
periode van de kerstening behoren. De latere parochies zijn uit afsplitsingen 
ontstaan, over hun stichtingsjaren is veel minder bekend. Er zijn parochie
lijsten uit bepaalde jaren bewaard gebleven: uit het einde van de 17e eeuw 
(ca 1688), het midden van de 18e eeuw (ca 1743) en het einde van diezelfde 
eeuw (ca 1800). Op de latere lijsten komen namen van parochies voor, die vóór
dien nog niet als zodanig worden vermeld. We mogen veronderstellen, dat der
gelijke parochies gesticht zijn tijdens de periode, die tussen het opmaken van 
de twee lijsten is verstreken. 

In ons onderzoek hebben wij de indeling in districten gebruikt in navolging 
van Gerhard. Meestal bestonden de districten uit een groot aantal parochies, 
slechts zelden bestond een district uit één parochie. Vrijwel steeds was de 
hoofdplaats van het district de zetel van de oudste parochie. 

In de 129 districten van Nieuw Spanje waren er in 1570 360 parochies; dit 
aantal is opgelopen tot 864 in .1800. Er vond gedurende het gehele tijdsverloop 
van 1570 tot 1800 een voortdurende stijging van het aantal parochies plaats. 
Er bestaat een opvallend verschil tussen deze gestadige groei van de parochies 
en het bevolkingsverloop . Hierin trad van 1570 tot 1645 een ernstige teruggang 
op. In tabel 111, 1 kunnen we het verloop van het aantal parochies tussen 1570 
en 1800 zien (grafiek 3). 

Tabel 111, 1. Aantal parochies in Nieuw Spanje, 1570-1800 

Jaar 

ca 1570 
1600/1620 
ca 1645 
ca 1688 
ca 1743 
ca 1800 

GRAFIEK 3 

Aantal parochies in Nieuw Spanje, ca 1570 - ca 1800. 
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De aantallen parochies zijn, als in tabel 111, 2 is aangegeven, verdeeld over 
de gewesten (kaarten 31 en 32). 

Tabel 111 , 2. Aantal parochies naar gewesten, 1570-1800 

Gewesten ca 1570 1600/20 ca 1645 ca 1688 ca 1743 ca 1800 

Durango 1 2 2 2 2 4 
San Luis PotosÏ 3 15 22 35 38 40 
Guanaxuato 8 19 22 23 26 28 
Querétaro 7 14 18 22 30 40 
Hidalgo 30 38 37 39 45 47 
Jalisco 11 21 22 22 25 30 
Colima 4 7 7 7 7 8 
Michoacán 50 62 73 74 81 83 
Mexico 56 80 84 91 97 104 
Morelos 19 28 30 32 31 33 
Puebla 68 93 97 107 120 160 
Vera Cruz 21 34 38 38 53 63 
Guerrero 27 40 41 41 52 65 
Oaxaca 55 102 104 113 149 159 

totaal 360 555 597 646 756 864 

Tussen 1570 en 1600/1620 heeft er een aanzienlijke vermeerdering van het 
aantal parochies plaatsgevonden, met meer dan de helft (index 154 , 2, 1570 = 
100). Dit juist in een tijdperk, toen de bevolking tot minder dan de helft daalde 
(index 45,1, 1570 = 100) . Deze sterk divergerende ontwikkeling kan niet uitslui
tend aan een time-lag worden toegeschreven. We hebben hier een duidelijke aan
wijzing, dat de parochiale indeling in 1570 nog volstrekt niet was voltooid. Een 
argument voor deze stelling is, dat de sterkste vermeerdering van het aantal 
parochies plaatsvond in de gewesten, die het verst van het centrum verwijderd 
waren , zoals San Luis Potosi, Guanaxuato, Querétaro , Jalisco, Oaxaca en Vera 
Cruz. 

Na 1600/1620 werden er tot 1688 weinig nieuwe parochies gesticht, in Hidalgo 
is er zelfs een kleine teruggang. Alleen in het noorden - San Luis PotosÏ en 
Querétaro - is nog sprake van een behoorlijke stijging. Volledige stilstand was 
er in Jalisco, Colima, Vera Cruz en Guerrero. Na 1688 valt de toename op in 
Vera Cruz, Querétaro , Oaxaca en Guerrero ; in de tweede helft van de 18e eeuw 
is er een aanzienlijke stijging in Querétaro, Puebla en Guerrero. In hoeverre 
er na 1645 een samenhang bestaat tussen de vermeerdering van de parochies en 
de groei van de bevolking is moeilijk te beantwoorden. Met betrekking tot de 
jaren 1645, 1688 en 1743 beschikken we slechts over de aantallen tributarios per 
gewest, niet over die der vecinos en der mestiezen. Deze beide laatste groepen 
vormen in die jaren een steeds belangrijker deel der bevolking. In de drie 
noordelijke gewesten , San Luis PotosÏ, Querétaro en Guanaxuato. nam het aan
tal parochies sterk toe , vooral in Querétaro , maar we hebben slechts bevolkings
gegevens betreffende één district in elk van de gewesten. 

Opvallend is de toename van de parochies in Vera Cruz , Oaxaca en Guerrero 
in de periode van 1688 tot 1743. In Guerrero steeg ter zelfder tijd het aantal 
tributarios, maar in de volgende periode van 1743 tot 1800 bleef het aantal pa
rochies nog toenemen, terwijl dat van de tributarios slechts weinig steeg. In 
Oaxaca zou de vermeerdering van de parochies als een vertraagd gevolg van 
de vermeerdering der tributarios tussen 1645 en 1688 verklaard kunnen worden. 

Hoewel we geen materiaal hebben over het totale aantal inwoners per gewest, 
hebben we wel schattingen van het totale aantal personen in geheel Nieuw Span-

83 



co 
.;:. o 

KAART 31 

Districten met 5 of meer parochies in 1570. 

• districten * Mexico Cd. 

• ••• .* • • • 
• * • • 



• 

• • • • • • • • • • • • • • • 
0 
0 

• CO 
~ 

.s 
CIl 
Ol :a 
CJ 
0 
M 
al 
0. 
M 
Ol 
QJ 

e 
""' 0 
0 
~ 

85 



je (tabel 11, 28). In tabel 111, 3 hebben we indices van parochies en van de be
volking naast elkaar gesteld. 

Tabel 111, 3. Indices parochies en bevolking, per tijdvak 

Perioden Parochies Totale bevolking 

1570-1600/20 (1570=100) 154 ,2 45,1 
1600/20-1645 (1600/20=100) 107 , 6 67,5 
1645-1688 (1645=100) 108,2 141,9 
1688- 1743 (1688 =100) 117,0 141 , 6 
1743- 1800 (1743=100) 114,3 155,4 

Ondanks de daling van de bevolking na 1570 tot minder dan de helft, blijft 
men voortgaan met het stichten van parochies. Pas na 1600/1620 leidt de bevol
kingsvermindering tot een stagnatie in de stichting van nieuwe parochies. De 
bevolkingsgroei, die na 1645 begint, heeft eerst na 1688 effekt bij de parochies. 
In de 18e eeuw wordt de bevolkingsvermeerdering niet door een evenredige 
stijging van het aantal parochies geëvenaard. Het bestaande apparaat van de 
kerkelijke organisatie kon de stijging van het aantal parochianen gemakkelijk 
opvangen. 

Het aantal parochies per bisdom toonde grote verschillen, in 1570 schommelde 
het tussen 54 en 136, in 1800 tussen 151 en 285, waarbij het bisdom Oaxaca het 
laagste en Mexico het hoogste aantal parochies had. Tussen 1570 en 1600/1620 
werden er vooral in Oaxaca en Michoacán parochies gesticht, na 1688 is de 
groei het sterkst in Oaxaca en Puebla. De aantallen parochies en de indices 
worden weergegeven in tabel 111, 4. 

Tabel 111 , 4. Aantal parochies per bisdom, 1570- 1800 

Bisdommen ca 1570 1600/20 ca 1645 ca 1688 ca 1743 ca 1800 

Michoacán 79 129 151 154 167 180 
Mexico 136 189 201 228 257 285 
Puebla 91 139 145 155 190 248 
Oaxaca 54 98 100 109 142 151 

totaal 360 555 597 646 756 864 

Indices parochies per bisdom en per tijdvak 

Perioden Michoacán Mexico Puebla Oaxaca Totaal 

1570-1600/20 (1570=100) 163,3 139 , 0 152,7 181,5 154,2 
1600/20- 1645 (1600/20=100) 117,1 106,3 104,3 102,0 107,6 
1645-1688 (1645=100) 102,0 113,4 106,9 109,0 108,2 
1688- 1743 (1688=100) 108,4 112,7 122,6 130,3 117,0 
1743-1800 (1743=100) 107,8 110 , 9 130,5 106,3 114,3 

We kunnen nagaan of de verdeling van de parochies over de vier bisdommen 
ongeveer overeenstemt met die van de bevolking. We berekenen dan de procen
tuële verdeling; dit is mogelijk in de jaren ca 1570 , 1600/1620 en ca 1800. Daar 
van enkele parochies in 1570 en 1600/1620 geen bevolkingscijfers bekend zijn, 
moeten we deze buiten beschouwing laten. Het aantal parochies in die beide ja- . 
ren wijkt iets af van de cijfers, die in tabel 111, 4 zijn vermeld. In tabel 111, 5 
zijn de percentages van parochies en bevolking gegeven. 
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Tabel lIl, 5. Procentuële ve r deling van parochies en bevolking, 
1570, 1600 /1620 en 1800 

Bisdommen ca 1570 1600 / 20 ca 1800 
paro- bevol- paro- bevol- paro- bevol-
chies king chies king chies king 

Michoacán 20 , 5 10,2 19 , 6 10 , 5 20,8 20,2 
Mexico 38 , 2 46,9 35,2 47,7 33,0 40,4 
Puebla 25,9 28 , 3 26 , 5 21 , 2 28 , 7 27 , 6 
Oaxaca 15,4 14,6 18 , 7 20 , 6 17,5 11 , 8 

totaal 100,0 100 , 0 100,0 100,0 100,0 100,0 

We zien, dat in 1570 Michoacán een veel hoger percentage parochies had dan 
het percentage van de bevolking bedroeg. We kunnen hieruit concluderen , dat 
Michoacán overbedeeld was met parochies. Mexico h ad daarentegen te weinig 
parochies. Tussen 1570 en 1600/1620 heeft zich een verschuiving in de bevol
king voltrokken , welke ten voordele van Oaxaca en ten nadele van Puebla ver
liep. Wat de parochies betreft , trad juist de omgekeerde ontwikkeling op , 
gunstig voor Puebla en ongunstig voor Oaxaca. In 1600/1620 waren vooral 
Michoacán en Puebla rijk met parochies voorzien ; het tekort aan parochies in 
Mexico was relatief nog groter geworden. Tussen 1600/1620 en 1800 is het re
latieve aandeel van Mexico en Oaxaca in de bevolking teruggelopen ; Oaxaca 
heeft in verhouding tot de bevolking te veel parochies, in Mexico is er daaren
tegen nog s teeds een tekort. 

Hoe groot was het gemiddeld aantal personen per parochie? Voor geheel Nieuw 
Spanje kunnen we dit met behulp van de bevolkingscijfers in tabel lI , 28 en het 
aantal parochies in tabel lIl , 1 berekenen. Overeenkomstig de bevolkingsterug
gang tussen 1570 en 1645 daalde eveneens het aantal personen per parochie. 
Deze daling werd nog versneld doordat ter zelfder tijd het aantal parochies was 
toegenomen. Ondanks de onafgebroken stijging van het aantal parochies over 
de gehele periode van 1570 tot 1800 begon na 1645 het aantal personen per pa
rochie toch aanzienlijk te stijgen. In 1570 bedroeg het gemiddeld aantal perso
nen per parochie 9.494, dit daalde achtereenvolgens tot 2.780 in 1600/1620 en 
tot 1.745 in 1645; daarna zette de stijging in, in 1688 bedroeg het 2.289 , in 
1743 2.770 en in 1800 werd een gemiddeld aantal personen per parochie van 
3. 766 bereikt. 

We kunnen het gemiddeld aantal personen per parochie ook in de gewesten 
en in de bisdommen berekenen in de jaren 1570 , 1600/1620 en 1800. Wel vallen 
enkele parochies in het noorden in de jaren 1570 en 1600/1620 uit, omdat de 
bevolkingscijfers onbekend zijn. Het totaal aantal parochies bedraagt dan 351 
in plaats van 360 in 1570 en 525 in 1600/1620 in plaats van 555. In tabel lIl, 6 
worden de gemiddelden per gewest opgegeven. 

In 1570 schommelde het gemiddeld aantal personen per parochie tussen 4.000 
in Michoacán en meer dan 16 . 000 in Hidalgo en Xilotepec. We kunnen bij de ove
rige gewesten twee groepen onderscheiden van 4.000-6.000 en van 9.000 tot 
11. 000. Het is begrijpelijk , dat met deze hoge aantallen de stichting van nieuwe 
parochies nog bleef doorgaan. In 1620 lagen de gemiddelden veel lager , meest 
tussen 1.000 en 3.000 ; Hidalgo met een gemiddelde van 5. 288 en Mexico met 
3.524 waren uitzonderingen. In 1800 zijn de meest gangbare gemiddelden 2.000-
3.000 en 4.000- 5. 000; Guanaxuato en Mexico zijn uitzonderingen naar de hoge 
kant. 

Bij de bisdommen is het gemiddeld aantal personen per parochie in 1570 en 
1600/1620 het laagst in Michoacán en in 1800 in Oaxaca; Mexico is steeds het 
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Tabel lIl, 6. Gemiddeld aantal personen per parochie in de gewesten, 
1570, 1600/1620 en 1800 

- ------- --- -_._-
Gewesten ca 1570 

---
Durango 
San Luis Potosi * 6.390 
Guanaxuato ** 13.500 
Querétaro *** 16.614 
Hidalgo 16.133 
Jalisco 5.999 
Colima 4.005 
Michoacán 4.000 
Mexico 10.894 
Morelos 11.133 
Puebla 10.989 
Vera Cruz 5.144 
Guerrero 6.890 
Oaxaca 9.320 

* In 1570 en 1600/1620 alleen ValIes. 
** In 1570 en 1600/1620 alleen Celaya. 

*** In 1570 en 1600/1620 alleen Xilotepec. 

1600/20 ca 1800 

1.275 
3.038 2.975 
1. 499 6.965 
1. 962 4.810 
5.288 4.791 

945 2.527 
1. 287 1.646 
1.571 3.107 
3.524 5.867 
2.804 4.586 
2.529 4.130 
1.089 2.948 
1. 422 2.567 
2.862 2.485 

hoogst. Dit is wel een gevolg van de grotere bevolkingsconcentratie in het cen
trum van het land. De getallen vindt men in tabel lIl, 7. 

Tabel lIl, 7. Gemiddeld aantal personen per parochie in de bisdommen, 
1570, 1600/1620 en 1800 

Bisdommen ca 1570 1600/20 ca 1800 

Michoacán 4.667 1. 373 3.645 
Mexico 11. 439 3.474 4.610 
Puebla 10.161 2.057 3.620 
Oaxaca 8.874 2.844 2.555 

De bekering van de Indianen tot het Christendom werd voor een belangrijk 
deel door de reguliere orden verricht, eerst door de Franciskanen , later wer
den zij gevolgd door de Dominikanen en de Augustijnen. Aan de reguliere gees
telijken was de parochiale zorg opgedragen. In dit geval spreekt men niet van 
parochies, maar van doctrinas. Naast de reguliere geestelijken waren er secu
liere geestelijken aan wie de parochiale zorg was opgedragen. Tussen de beide 
groepen rezen herhaaldelijk conflicten, waarbij de seculieren het voordeel had
den van de steun van hun bisschoppen. Telkens weer zien we, dat kerken, die 
oorspronkelijk door de orden werden bediend, aan de seculiere geestelijken 
werden toegewezen. Dit proces van "secularisatie" strekte zich over de gehele 
periode tot 1800 uit en het eindigde met een vrijwel volledige verdringing van 
de regulieren uit de parochiale zorg. De orden vormden geen hecht front tegen 
deze aanvallen; ook onderling voerden zij een felle concurrentie strijd. 

In 1570 en 1600/1620 was de meerderheid van de parochies (doctrinas) nog 
in handen van de regulieren, in 1570 188 reguliere doctrinas tegenover 172 
seculiere parochies, in 1600/1620 307 reguliere tegenover 248 seculiere. Aan de 
vermeerdering van het aantal parochies tussen 1570 en 1600/1620 hebben de re
gulieren een grote bijdrage geleverd. Van de 195 nieuwe parochies hebben zij 
er 119 (61,0%) gesticht tegen de seculieren slechts 76 (39,0%). 
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De regulieren hadden in 1570 de gewesten Morelos en Jalisco geheel in handen; 
zij hadden een overwicht in Querétaro, Hidalgo en Puebla. In Guanaxuato, 
Michoacán, Mexico en Oaxaca hielden de beide groepen elkaar in evenwicht. De 
seculieren vindt men vooral in de kuststreken, langs de Golf van Mexico en de 
kust van de Stille Zuidzee, het zijn voornamelijk de gewesten Vera Cruz en 
Guerrero (kaart 33). In 1600/1620 waren er weinig veranderingen in deze ver
houdingen opgetreden: in San Luis Potosi hadden de regulieren succes gehad, 
in Colima de seculieren. In tabel lIl, 8 wordt dit nader toegelicht. 

Tabel lIl, 8. Parochies, doctrinas en visitas, bediend door regulieren en 
seculieren, 1570 en 1600/1620 

Gewesten ca 1570 1600/1620 
Regu- Secu- Totaal Regu- Secu- Totaal 
lieren lieren lieren lieren 

Durango 1 0 1 1 1 2 
San Luis Potosi 1 2 3 12 3 15 
Guanaxuato 4 4 8 10 9 19 
Querétaro 6 1 7 12 2 14 
Hidalgo 20 10 30 28 10 38 
Jalisco 11 0 11 20 1 21 
Colima 1 3 4 1 6 7 
Michoacán 23 27 50 34 28 62 
Mexico 31 25 56 45 35 80 
Morelos 19 0 19 28 0 28 
Puebla 38 30 68 48 45 93 
Vera Cruz 3 18 21 8 26 34 
Guerrero 3 24 27 7 33 40 
Oaxaca 27 28 55 53 49 102 

totaal 188 172 360 307 248 555 

Bij de bisdommen is er in 1570 in Mexico een overwicht van de monniksorden , 
in Michoacán houden regulieren en seculieren elkaar in evenwicht , in Puebla en 
Oaxaca zijn de seculieren licht in het voordeel. In 1620 is de positie voor de re
gulieren gunstiger geworden in Mexico en Michoacán, de seculieren hebben in 
Puebla en Oaxaca hun kleine voorsprong kunnen handhaven, zoals blijkt uit 
tabellII, 9. 

Tabel lIl , 9. Parochies, doctrinas en visitas per bisdom , bediend door 
regulieren en seculieren, 1570 en 1600/1620 

Bisdommen ca 1570 1600/1620 
Regu- Secu- Totaal Regu- Secu- Totaal 
lieren lieren lieren lieren 

Michoacán 40 39 79 76 53 129 
Mexico 80 56 136 120 69 189 
Puebla 43 48 91 65 74 139 
Oaxaca 25 29 54 46 52 98 

totaal 188 172 360 307 248 555 

Vele parochies werden door de regulieren aan de seculieren overgedragen ; 
dit geschiedde vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw. We beschikken 
niet over gegevens betreffende de voortgang van dit proces. Dit is wel het ge-
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val met betrekking tot de stichting van nieuwe parochies. Tot 1645 behielden 
de regulieren nog de overhand , daarna geraakten zij steeds meer bij de secu
lieren achterop. Na 1743 kwamen stichtingen door regulieren vrijwel niet meer 
voor. Men kan dit zien in tabel lIl, 10. 

Tabel lIl, 10. Stichting van nieuwe parochies (doctrinas) door regulieren 
en seculieren, 1570-1800 

Perioden Aantal Percentages 
Regu- Secu- Totaal Regu- Secu- Totaal 
lieren lieren lieren lieren 

1570-1600/20 119 76 195 61,0 39,0 100,0 
1600/20-1645 23 16 39 59,0 41 , 0 100,0 
1645-1688 24 25 49 49 , 0 51,0 100,0 
1688-1743 35 75 110 31,8 68,2 100,0 
1743-1800 3 105 108 2,8 97,2 100,0 

Indien we bij de regulieren de verspreiding van de drie orden nagaan, con
stateren we, dat de Franciskanen (OFM) in 1570 vooral aktief zijn in de gewes
ten Puebla, Mexico, Michoacán en Jalisco, de Dominikanen (OP) in Oaxaca en 
Morelos en de Augustijnen (OSA) in Hidalgo, Michoacán en Puebla. De Augus
tijnen waren de laatkomers, die overal, echter met uitzondering van Hidalgo, 
met een tweede plaats genoegen moesten nemen. In 1620 hadden de Franciska
nen hun werkterrein naar het noorden uitgebreid, naar San Luis Potosi, 
Querétaro en Guanaxuato. de Dominikanen hadden hun invloed in Oaxaca ver
sterkt, de Augustijnen in Hidalgo en Michoacán. De verdeling van de doctrinas 
onder de drie orden is in tabel lIl, 11 gegeven (kaarten 34-38). 

Tabel lIl, 11. De verdeling van de doctrinas onder Franciskanen, 
Dominikanen en Augustijnen, 1570 en 1600/1620 

Gewesten ca 1570 1600/1620 
OFM OP OSA Totaal OFM OP OSA Totaal 

Durango 1 1 1 1 
S. Luis Potosi 1 1 10 2 12 
Guanaxuato 3 1 4 8 2 10 
Querétaro 4 2 6 9 1 2 12 
Hidalgo 6 14 20 7 21 28 
Jalisco 11 11 20 20 
Colima 1 1 1 1 
Michoacán 13 10 23 18 16 34 
Mexico 20 7 4 31 27 9 9 45 
Morelos 4 8 7 19 5 14 9 28 
Puebla 23 6 9 38 28 7 13 48 
Vera Cruz 2 1 3 6 2 8 
Guerrero 3 3 7 7 
Oaxaca 27 27 52 1 53 

totaal 88 48 52 188 140 83 84 307 

Elke orde is slechts in drie van de vier bisdommen vertegenwoordigd; de 
Franciskanen en de Augustijnen ontbreken in Oaxaca, de Dominikanen in 
Michoacán. De Dominikanen hebben in Oaxaca een monopoliepositie, in 1600/1620 
hebben de Augustijnen nog een plaatsje in Antequera weten te bemachtigen. De 
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Spreidingsgebied van de Dominikanen in 
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Franciskaanse invloed is tussen 1570 en 1600/1620 sterker geworden in Michoa-
cán, de Augustijnen hebben veel doctrinas in Hidalgo, dat tot Mexico behoort. 
In tabel lIl, 12 zijn de aantallen vermeld. 

Tabel lIl, 12. De verdeling van de doctrinas onder de orden per bisdom, 
1570 en 1600/1620 

Bisdommen ca 1570 1600/1620 
OFM OP OSA Totaal OFM OP OSA Totaal 

Michoacán 29 11 40 57 19 76 
Mexico 34 14 32 80 51 23 46 120 
Puebla 25 9 9 43 32 15 18 65 
Oaxaca 25 25 45 1 46 

totaal 88 48 52 188 140 83 84 307 

Ongeveer de helft van de nieuwe stichtingen tussen 1570 en 1800 is te danken 
aan de activiteiten van de Franciskanen , ongeveer een kwart komt voor reke
ning van de Dominikanen en Augustijnen elk. Men kan dit in tabel lIl, 13 zien. 

Tabel lIl, 13. Stichting van nieuwe doctrinas door de drie orden, 1570-1800 

Perioden OFM OP OSA Totaal 

1570- 1600/20 52 35 32 119 
1600/20-1645 15 3 5 23 
1645-1688 14 4 6 24 
1688-1743 17 12 6 35 
1743-1800 3 3 

totaal 101 54 49 204 

In zijn artikel over de kerstening van de Indianen door de drie orden heeft 
Van Oss er op gewezen, dat de missionarissen hun bekeringswerk begonnen in 
de gebieden met een grote bevolkingsconcentratie. Na de expansie kwam een 
periode van consolidatie 18. We kunnen dit proces aan de hand van cijfers na
der toelichten. We hebben geconstateerd, dat de meeste districten uit meerdere 
parochies bestonden . Er kunnen de volgende mogelijkheden optreden: 

1. Alle parochies in het district worden door monniken van dezelfde orde be
diend. In het district zijn uitsluitend Franciskaanse doctrinas, uitsluitend 
Dominikaanse, of uitsluitend A ugustijnse doctrinas . 

2. Alle parochies zijn in handen van regulieren , maar in het district zijn twee 
of drie orden werkzaam. 

3. In het district zijn parochies met reguliere en seculiere geestelijken, maar 
dan wel behorend tot één orde, bijv. Franciskanen met seculieren of Domi
nikanen met seculieren. 

4. In het district zijn parochies met seculieren en met regulieren van twee of 
drie orden. 

5. Alle parochies hebben seculiere geestelijken. 

Daar het hier gaat om de concentratie van de Indiaanse bevolking kunnen we 
voor deze vijf groepen het gemiddeld aantal tributarios per district en per pa
rochie berekenen. Het gemiddeld aantal tributarios per district is in 1570 het 
hoogst in de districten met parochies met seculieren en twee of drie orden (ca-
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sus 4). Afnemend volgen daarop de districten met parochies behorend tot twee 
of drie orden (casus 2) en de districten met parochies van seculieren en regu
lieren van één orde (casus 3). Lager is het gemiddelde van de districten met 
parochies, die onder één orde staan (casus 1). De districten met uitsluitend 
seculiere parochies hebben de laagste bevolkingsconcentratie . 

De Franciskanen waren in de dichtstbevolkte districten gevestigd. Zij be
hoorden tot de orde, die het eerste met de bekering van de Indianen begon. 
Indien we veronderstellen, dat de dichtbevolkte streken in 1570 ook in 1520 
tot de volkrijke gebieden behoorden, dan wijst dit er op, dat de Franciskanen 
begonnen zijn met de bevolkingscentra als hun arbeidsterrein uit te kiezen. 

De doctrinas van de Franciskanen hebben gemiddeld het hoogste aantal inwo
ners. Dit kan er toe geleid hebben, dat de parochiale zorg onder het grote aan
tal heeft geleden, maar anderzijds waren juist de inkomsten van de volkrijke 
doctrinas het hoogst. De Augustijnen en de Dominikanen moesten met de minder 
dichtbevokte gebieden genoegen nemen; voor de seculieren bleven de afgelegen 
weinig bevolkte gebieden over, bovendien was het gemiddeld aantal inwoners 
van de parochies laag, zodat de inkomsten uit de seculiere parochies gering 
zullen zijn geweest , het waren arme parochies. 

De districten met parochies met twee of drie orden en soms ook nog met secu
liere parochies, behoren tot de volkrijkste. Het zijn duidelijk kerkelijke centra. 
Er waren 13 van dergelijke districten, in 7 districten waren alleen parochies 
van twee of drie orden (casus 2), in 6 districten waren daarnaast nog seculiere 
parochies (casus 4). Het gemiddeld aantal tributarios per district bedroeg 
13.000 of ongeveer 58.500 personen. Dit was vijfmaal meer dan de districten 

Tabel lIl, 14. Gemiddeld aantal tributarios per district en per parochie met 
parochiale zorg door regulieren en seculieren, ca 1570 en 
1600 /1620 

Parochiale zorg 
per district 

1. Alleen regulieren 
Alleen OFM 
Alleen OP 
Alleen OSA 

2. Twee of drie orden 

3. Eén orde met seculieren 
OFM met seculieren 
OP met seculieren 
OSA met seculieren 

4. Twee of drie orden met 
seculieren 

5. A lleen seculieren 

totaal 

Samenvatting: 
Alleen regulieren 
Regulieren en seculieren 
Alleen seculieren 
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ca 1570 
gemiddeld aantal 

tributarios 
per 

district parochie 

7.426 3.395 
4.102 2.735 
5.340 3.004 

12.765 2.553 

8.521 2.272 
7.651 2.013 
7.113 1.922 

13.108 1. 430 

2.559 1. 280 

6.132 2.044 

7.226 2.949 
8.646 1.877 
2.559 1. 280 

1600/1620 
gemiddeld aantal 

tributarios 
per 

district parochie 

2.572 772 
1. 589 636 
2.575 1. 287 

3.893 619 

2.531 573 
3.699 616 
2.387 488 

5.081 593 

1.071 350 

2.550 580 

2.663 776 
3.561 579 
1.071 350 



waar uitsluitend seculiere geestelijken werkzaam waren; deze hadden gemiddeld 
2.500 tributarios of 11. 250 personen. 

In 1620 is het aantal districten, waarin uitsluitend parochies waren, die al
leen door seculieren of regulieren werden bediend, afgenomen. De centra met 
verschillende orden en seculieren (casus 4) zijn van 6 tot 14 gestegen. 

In tabel 111, 14 wordt het gemiddeld aantal tributarios per district en per 
parochie opgegeven in de verschillende mogelijkheden van parochiale zorg, ca 
1570 en in 1600/1620. 

Ondanks de bevolkingsvermindering was er toch een sterke stijging van het 
aantal parochies en deze vond vooral in de dichtstbevolkte districten plaats. 
De vermeerdering van het aantal parochies bij de verschillende soorten van 
parochiale zorg wordt aangegeven in tabel 111, 15. 

Tabel 111, 15. Vermeerdering van het aantal parochies tussen 1570 en 
1600/1620 in verband met parochiale zorg door regulieren 
en seculieren 

Parochiale zorg 1570 1600/1620 index 1600/20 
per district parochies parochies ( 1570=100) 

1. Alleen regulieren 63 83 131,7 
2. Twee of drie orden 35 44 125,7 
3. Eén orde met seculieren 120 169 140 ,8 
4. Twee of drie orden met 55 120 218,2 

seculieren 
5. Alleen seculieren 78 107 137,2 

Door de bevolkingsteruggang tussen ca 1570 en 1600/1620 zijn de districten 
met twee of drie orden en zonder seculieren (casus 2) het zwaarst getroffen. 
De districten met parochies die uitsluitend door seculieren werden bediend, 
hebben relatief het minst van de bevolkingsvermindering geleden. We zagen 
reeds eerder (p. 41), dat de bevolkingsarme en meer afgelegen districten re
latief het minst door de epidemieën werden getroffen. In tabel 111, 16 wordt 
het gemiddeld aantal tributarios per district in verband gebracht met de pa
rochiale zorg door regulieren en seculieren. 

Tabel 111, 16. Gemiddeld aantal tributarios per district in verband met 
parochiale zorg door regulieren en seculieren, ca 1570 en 
1600/1620 

Parochiale zorg 
per district 

1. Alleen regulieren 
2. Twee of drie orden 
3. Eén orde met seculieren 
4. Twee of drie orden met seculieren 
5. Alleen seculieren 

Tributarios 
1570 1600/20 

6.051 
12.765 

7.809 
13.108 

2.559 

2.376 
3.893 
2.916 
5.081 
1. 071 

Index 1600/20 
( 1570=100) 

39,3 
30,5 
37,3 
38,8 
41,9 

Bij de behandeling van de bevolkingsconcentratie hebben we de districten in 
drie zones ingedeeld: kernen, midden zones en periferieën. Hoe waren de pa
rochies en hun geestelijken over deze drie zones verdeeld? In 1570, 1600/1620 
en 1800 zijn de meeste parochies in de middenzone gelegen, niet in de kern; 
het aantal parochies in de periferie is gering. Men kan dit in tabel 111, 17 con
stateren. 
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Tabel 111 , 17. Aantal parochies verdeeld naar bevolkingsconcen tra tie , met 
percentages, 1570-1800 

Concentratie Aantal Percentage 
1570 1600/20 1800 1570 1600/20 1800 

Kern 140 171 377 39,9 32,6 43,6 
Middenzone 154 254 395 43,9 48,4 45,7 
Periferie 57 100 92 16,2 19,0 10,7 

Totaal 351 525 864 100,0 100,0 100,0 

Tussen ca 1570 en ca 1800 hebben er enige verschuivingen plaatsgevonden. 
Bij de kernen trad tussen ca 1570 en 1600/1620 een relatieve achteruitgang op, 
maar daarna was er een aanmerkelijke groei. Bij de middenzone was er tussen 
ca 1570 en 1600/1620 niet alleen een absolute, maar ook een relatieve groei in 
het aantal parochies. De periferie ondergaat tussen 1600/1620 en ca 1800 een 
absolute en een relatieve achteruitgang. 

Het aantal personen in de drie zones is in tabel 11, 34 vermeld. Daar het aan
tal parochies per zone bekend' is, kan gemakkelijk het gemiddeld aantal perso
nen per parochie in elk van de zones worden vastgesteld. Men zou in de kern 
de kleinste parochies verwachten in verbanè. met het grote aant~l geestelijken. 
Dit is echter niet het geval. De periferie heeft de parochies met gemiddeld het 
laagst aantal personen. Dit wordt gedemonstreerd in tabel 111, 18. 

Tabel 111, 18. Gemiddeld aantal personen per parochie in verband met 
de bevolkingsconcentratie, 1570-1800 

Concentratie Aantal personen 
1570 1600/20 1800 

Kern 12.304 3.818 4.664 
Middenzone 8.506 2.433 3.338 
Periferie 4.085 967 1. 922 

Nieuw Spanje 9.326 2.605 3.766 

Duidelijk is de teruggang tussen ca 1570 en 1600/1620 en de daarop volgende 
toename. Zoals bekend, kan de vermindering niet alleen aan de epidemieën wor
den toegeschreven, maar tussen ca 1570 en 1600/20 is ook het aantal parochies 
aanzienlijk toegenomen. Dit is vooral in de periferie gebeurd. De stijging van 
het gemiddeld aantal personen per parochie tussen 1600/1620 en ca 1800 kan 

Tabel llI, 19. Aantal en percentages van de parochies met parochiale zorg 
door regulieren en seculieren, 1570 en 1600/1620, naar 
bevolkingsconcentratie 

Concentratie Aantal parochies Percentages 
ca 1570 1600/20 ca 1570 1600/20 

Reg. Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. Reg. Sec. 

Kern 97 43 119 52 69,3 30,7 69,6 30,4 
Middenzone 68 86 131 123 44,2 55,8 51,6 48,4 
Periferie 18 39 37 63 31,6 68,4 37,0 63,0 

totaal 183 168 287 238 52,1 47,9 54,7 45,3 
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deels aan de bevolkingsgroei, deels aan het achterblijven van de stichting van 
nieuwe parochies worden toegeschreven. 

Met betrekking tot de jaren ca 1570 en 1600/1620 hebben we een onderscheid 
gemaakt tussen parochies die door de seculieren worden bediend en doctrinas 
die onder de hoede van de regulieren stonden. Bij de regulieren was de groei 
sterker dan bij de seculieren. In de kernen hadden de regulieren een groot 
overwicht, in de periferie de seculieren, in de midden zone bestaat een zeker 
evenwicht. In tabel 111, 19 zijn de aantallen parochies en de percentages ge
geven. 

De Franciskanen zijn in 1570 het sterkst in de kern vertegenwoordigd, maar 
in 1600/1620 valt bij hen de nadruk op de middenzone . Ook bij de Augustijnen 
is een soortgelijk proces waar te nemen. In de situatie van de Dominikanen is 
tussen 1570 en 1600/20 weinig verandering opgetreden. In tabel 111, 20 worden 
de aantallen van de parochies en de percentages gegeven; ter vergelijking zijn 
de percentages van de bevolking toegevoegd. 

Tabel 111 , 20. Aantal en percentages van de parochies onder de hoede van 
de orden, ca 1570 en 1600/1620, naar bevolkingsconcentratie 

Aantal 

Concentratie ca 1570 1600/1620 
OFM OP OSA Totaal OFM OP OSA Totaal 

Kern 47 26 24 97 39 44 36 119 
Middenzone 29 18 21 68 65 34 32 131 
Periferie 8 4 6 18 19 7 11 37 

totaal 84 48 51 183 123 85 79 287 

Percentages 

Concentratie ca 1570 1600/1620 
OFM OP OSA Totaal Bevol- OFM OP OSA Totaal Bevol-

king king 

Kern 56,0 54,2 47,0 53,0 52,9 31,7 51 , 8 45 , 6 41,5 47,7 
Middenzone 34,5 37 , 5 41,2 37 , 2 40 , 0 52,8 40,0 40,5 45,6 45 , 2 
Periferie 9,5 8,3 11,8 9,8 7,1 15,5 8,2 13,9 12,9 7,1 

totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 , 0 100,0 100,0 100,0 100 , 0 

In verhouding tot het bevolkingsaandeel zijn in 1570 de orden in de midden
zone ondervertegenwoordigd en in 1600/1620 in de kern. Hoewel de geestelijke 
orden in allebei de perioden in de periferie oververtegenwoordigd zijn, wordt 
in de perifere streken het meeste werk door de seculieren gedaan. De gestegen 
percentages van de middenzone en van de periferie in 1600/1620 kunnen we als 
een teken van consolidatie beschouwen , overeenkomstig de opvattingen van Van 
Oss. 

Naast Franciskanen , Dominikanen en Augustijnen waren er in Nieuw Spanje 
nog andere orden werkzaam. In 1570 waren dit alleen de Jezuïeten met een huis 
in Mexico Cd . ; in 1600/1620 hadden zich de Carmelieten en de Mercedariërs bij 
hen gevoegd. In totaal zijn er dan 25 vestigingen van deze drie orden. Hiervan 
lagen er 18 in districten, waar reeds de drie oudere orden stichtingen hadden. 
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Het gemiddeld aantal tributarios tezamen met vecinos in de districten met huizen 
of kloosters van de Jezuïeten, Mercedariërs en Carmelieten bedroeg 6.636 tribu
tarios en vecinos of bijna 30.000 personen. We vinden deze orden meestal in of 
nabij de grotere plaatsen , een uitzondering vormt Vera Cruz Nueva. 

In 1570 waren er 20 geestelijke instellingen in Nieuw Spanje: 4 nonnenkloos
ters, 4 colegios en 12 ziekenhuizen. Hun aantal was in 1600/1620 vermeerderd 
tot 33 nonnenkloosters, 17 colegios en 21 ziekenhuizen, in totaal 71 instellingen. 
In enkele steden, zoals Mexico Cd., Puebla, Oaxaca, A tlisco, San Luis Potosï 
en Celaya waren meerdere instellingen van dezelfde aard. Soms omdat zij tot 
verschillende orden behoorden, zoals dat het geval was bij nonnenkloosters en 
colegios, soms ook omdat deze instellingen voor bepaalde bevolkingsgroepen be
stemd waren, zo waren er ziekenhuizen voor Spanjaarden, voor Indianen , voor 
soldaten, voor lijders aan bepaalde ziekten , voor pas aangekomen reizigers , 
etc. 

Het gemiddeld aantal tributarios en vecinos per district, en wel in de distric
ten waar deze instellingen werkzaam waren , bedroeg 8.046 tributarios en veci
nos in 1570 en 7.925 in 1600/20 , of ongeveer 36.000 personen. De nonnenkloos
ters, colegios en ziekenhuizen trof men vooral aan in de districten, waarin 
meerdere orden gevestigd waren . In 1570 was dit slechts driemaal niet het ge
val, in 1600/1620 vinden we vier van dergelijke districten. 

We kunnen het minimum aantal tributarios en vecinos of eventueel personen 
vaststellen, dat in een district woont met een klooster of een geestelijke instel
ling, de minimum drempel. In het navolgende hebben we dit minimum aantal in 
personen (inwoners) uitgedrukt, waartoe we de aantallen tributarios en vecinos 
met 4,5 hebben vermenigvuldigd. In 1570 bedroeg dit voor een district met uit
sluitend parochies, die door seculieren werden bediend, ruim 2.700 personen. 
Voor de districten met uitsluitend doctrinas van regulieren, was het aantal bij 
de Augustijnen eveneens 2.700 personen, bij doctrinas van de Franciskanen en 
Dominikanen was het 4.500 personen. In districten met meerdere orden en se
culiere geestelijken lag de grens bij 7.000 personen en voor de nonnenkloosters, 
colegios en ziekenhuizen iets hoger dan 22.500 personen . 

We hebben hierbij Vera Cruz Nueva buiten beschouwing gelaten. Deze haven
plaats had vanwege het ongezonde klimaat zeer weinig inwoners. Toch was er 

Tabel 111, 21. Minimum d r empel van aantal personen voor geestelijke 
instellingen, 1570 en 1600 /1620 

Geestelijke instellingen Minimum aantal personen 
in een district ca 1570 1600/20 

alleen seculiere parochies 2.736 837 
alleen OFM doctrinas 4.500 1. 962 
alleen OP doctrinas 4.500 1. 472 
alleen OSA doctrinas 2.700 761 
OFM en seculiere parochies 5.400 3.150 
OP en seculiere parochies 13.050 2.115 
OSA en seculiere parochies 4.500 1. 962 
meerdere orden zonder seculieren 17.100 4 . 500 
meerdere orden met seculieren 7. 011 2.880 
Mercedariërs 20.570 
Jezuïeten 58.284 13.900 
Carmelieten 17.888 
nonnenkloosters 22.815 20.570 
colegios 22.815 22.270 
ziekenhuizen 22.815 6.768 
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een klooster van de Mercedariërs, een huis van de Jezuïeten en enige zieken
huizen. Deze instellingen waren bestemd voor de reizigers, de zeelui en de mi
litaire bezetting van de forten. Vera Cruz Nueva had onder de Spaanse steden 
een uitgesproken eigen karakter: een havenplaats met forten. 

In 1600/1620 lag de minimum drempel voor vele instellingen lager door de be
volkingsteruggang en de stichting van nieuwe instellingen. Voor de districten 
met alleen seculiere parochies lag de beneden grens bij ruim 800 personen, voor 
de doctrinas van de Augustijnen was de grens iets lager, 760 personen , voor de 
doctrinas van de Franciskanen en de Dominikanen bedroeg deze re sp . 1.960 en 
1. 470 personen. Veel hoger is de drempel voor de overige orden en de kerkelij
ke instellingen. Bij de Jezuïeten lag de grens bij bijna 14.000 personen. De 
nonnenkloosters trof men aan in districten met meer dan 20.000 inwoners, de 
.colegios in districten met meer dan 22.000 personen. De ziekenhuizen waren 
ook in kleinere plaatsen te vinden, de grens lag bij 6.750 inwoners. In tabel 
111, 21 is het minimum aantal personen voor de geestelijke instellingen opgege
ven. 

We kunnen de bevolkingsaantallen in de verschillende gewesten vergelijken 
met de aantallen parochies en de aantallen van de kerkelijke instellingen in de 
jaren ca 1570 en 1600/1620. Dit is gedaan in tabel 111, 22. 

Tabel 111, 22. Gewesten met bevolkingsaantal, aantal parochies en aantal 
kerkelijke instellingen, ca 1570 en 1600/1620 

Gewesten ca 1570 1600/1620 
Bevol- Paro- Kerk. Bevol- Paro- Kerk. 
king chies in st. king chies inst. 
(x1000) par. (x1000) par. 

S .Luis Potosi (ValIes) 19 3 3 12 15 18 
Guanaxuato (Celaya) 27 2 8 9 19 24 
Querétaro (Xilotepec) 83 5 7 16 14 16 
Hidalgo 484 30 30 201 38 39 
Jalisco 66 11 11 20 21 21 
Colima 16 4 4 9 7 7 
Michoacán 200 50 50 97 62 67 
Mexico 610 56 67 289 80 129 
Morelos 212 19 19 78 28 28 
Puebla 747 68 74 237 93 111 
Vera Cruz 108 21 25 33 34 38 
Guerrero 186 27 27 57 40 40 
Oaxaca 513 55 55 292 102 109 

totaal 3.271 351 380 1. 350 553 651 

Het is mogelijk bij vergelijking van bovenstaande zes reeksen de correlatie
coëfficiënten te berekenen, waarbij de correlatie-coëfficiënt met r wordt aange
duid en het aantal getallen per reeks met n. De correlatie-coëfficiënt tussen 
parochies en kerkelijke instellingen - waartoe ook de parochies behoren - be
draagt in 1570 +0,9918 (n = 13). Er bestaat tussen beide een zeer nauw verband. 
De correlatie-coëfficiënt tussen bevolking en parochies is +0,8950 (n = 13) en 
tussen bevolking en kerkelijke instellingen +0,9047 (n = 13). De veronderstel
ling van een nauwe band tussen de bevolking enerzijds en de kerkelijke instel
lingen en de parochies anderzijds, waarvan we bij het begin van dit hoofdstuk 
zijn uitgegaan, blijkt juist te zijn. 

Tevens komt tot uitdrukking, dat het verband tussen bevolking en kerkelijke 
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instellingen nog iets nauwer is dan dat tussen bevolking en parochies. Bij de 
kerkelijke instellingen bestaat een sterkere concentratie in de districten met 
een hoog bevolkingsaantal. Naast de parochiale zorg door de pastoor vinden we 
in de volkrijke districten allerlei instellingen van sociale aard op het gebied van 
het onderwijs, de ziekenverzorging, tehuizen voor wezen, ongehuwde vrouwen 
en weduwen . 

Berekeningen van correlatie-coëfficiënten voor 1600/1620 ( n = 13) leveren 
ongeveer hetzelfde resultaat op, het verband tussen de parochies en de kerke
lijke instellingen is iets verminderd (de correlatie-coëfficiënt r = +0 , 9648) , maar 
de correlatie tussen bevolking en parochies en die tussen bevolking en kerke
lijke instellingen is verbeterd , de coëfficiënten bedragen resp. +0 , 9025 en 
+0 , 9139 (n = 13). Reeds eerder hebben we erop gewezen, dat in 1570 de pa
rochiale indeling nog niet was voltooid, zoals bleek uit de soms hoge aantallen 
inwoners , dus ook parochianen, van een aantal parochies. In 1600/1620 was 
eveneens de sociale verzorging door de kerkelijke instellingen beter aan de 
bevolkingsaantallen van de verschillende districten aangepast. 

In 1800 is de correlatie- coëfficiënt tussen bevolking en parochies iets lager 
geworden, zij is gedaald van +0,9025 in 1600/1620 tot +0,8763 in 1800 (n = 14). 
Dit is het gevolg van de bevolkingsvermeerdering tussen 1600/1620 en 1800 , 
waarbij het aantal parochies niet evenredig met de bevolking is toegenomen. 
Gedurende deze periode nam in Oaxaca en Hidalgo het aantal parochies meer 
toe dan de bevolking, terwijl in Vera Cruz en Jalisco de s tichting van nieuwe 
parochies achterbleef bij de groei van de bevolking. De correlatie- coëfficiënt 
tussen bevolking en kerkelijke instellingen (n = 14) in 1800 bedroeg +0,9352 , 
deze is vanaf 1570 voortdurend verbeterd. 

Uit het verleden zijn bouwwerken van velerlei soort bewaard gebleven : 
kerken , kloosters, gebouwen van cabildos, militaire verdedigingswerken , wo
ningen van geestelijke en wereldlijke autoriteiten en van particuliere personen . 
We kunnen de geografische spreiding van de monumenten nagaan, waardoor we 
de belangrijkheid van verschillende plaatsen kunnen vaststellen. In het alge
meen zijn districten of steden met veel monumenten centra van kerkelijk of 
wereldlijk bestuur geweest. De monumenten vormen een indicatie van bevol
kingsconcentratie , bestuur en economische welvaart. Men kan de concentratie 
van monumenten gebruiken als een criterium in het onderzoek naar de kernen , 
de midden zones en de periferieën. Door Van Oss is deze methode gevolgd in 
zijn onderzoek, maar voor hem was naast de geografische spreiding van de 
bouwwerken vooral de chronologie van de bouwactiviteiten van groot belang 19 
De monumenten zijn binnen een bepaald tijdsbestek gebouwd, daarnaast vonden 
herhaaldelijk verbouwingen plaats . Aan bouw , verbouwen herstel waren kosten 
verbonden, die door de Kerk, de gemeenschap of particulieren gedragen moes
ten worden. Toenemende bouwactiviteit kan een gevolg zijn van stijgende wel
vaart. De bouwactiviteiten verschaffen ons een curve van de economische ont
wikkeling. De kennis van deze conjuncturele schommelingen is uniek , omdat 
prijzenreeksen van de belangrijkste levensmiddelen en reeksen van lonen over 
lange perioden in Nieuw Spanje bij de huidige stand van het onderzoek nog 
ontbreken. We krijgen door de bouwactiviteiten bovendien een inzicht in de 
regionale ontwikkeling (grafiek 4). 

Van Oss heeft een schema van de monumenten ontworpen, dat is gebaseerd 
op: 
a . demografische en geografische criteria: de bevolkingsconcentratie en de 

geografische spreiding van de monumenten 
b. op de chronologische ontwikkeling: de perioden van bouwactiviteit 
c. economische criteria: de economische diversificatie van de districten en de 

mijnbouw. 
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GRAFIEK 4 

Aantal bouwactiviteiten per decennium, 1520 - 1810; vergeleken met de 
bevolkingscurve, 1570 - 1800, op grond van de gegevens van Van Oss. 
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In het navolgende zullen we ons tot de demografische en geografische criteria 
beperken. Op het verband met de economische ontwikkeling kan pas worden 
ingegaan als de economie wordt behandeld. 

In de monumentenlijst van Van Oss komen 747 monumenten uit de koloniale 
tijd in Nieuw Spanje voor, die over de gewesten verdeeld zijn als in tabel lIl, 
23 is aangegeven 20. 

Tabel lIl, 23. Aantal koloniale monumenten per gewest (huidig bestand) 
volgens lijst van Van Oss 

Gewesten Aantal 

Durango 1 
San Luis Potosi 15 
Guanaxuato 71 
Querétaro 23 
Hidalgo 46 
Jalisco. 14 
Colima 1 
Michoacán 64 
Mexico 194 
Morelos 33 
Puebla 194 
Vera Cruz 27 
Guerrero 9 
Oaxaca 55 

totaal 747 
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De monumenten zijn het talrijkst in Mexico Cd. (135), gevolgd door Puebla 
(83) en Valladolid (44). Er zijn 17 districten met tien of meer monumenten. 
Zodra de economische activiteiten behandeld zijn en we daar ook tot een rang
orde van economische belangrijkheid zullen zijn gekomen, wordt het mogelijk 
de centra van bevolking, kerkelijke instellingen, monumenten en economie met 
elkaar te vergelijken. 

De monumenten dateren uit de gehele periode van 1520 tot 1820, omstreeks 
1800 zijn alle 747 monumenten in Nieuw Spanje aanwezig. We hebben om deze 
redenen de monumenten vergeleken met het bevolkingsaantal ca 1800. Bij de 
vergelijking constateren we, dat bij een groter aantal monumenten per district 
in het algemeen ook het gemiddeld aantal personen per district toeneemt. De 
aan monumenten rijke districten hebben tevens een grotere bevolking. In tabel 
111, 24 vindt men dit nader toegelicht. 

'Tabel 111, 24. Aantal monumenten per district vergeleken met het gemiddeld 
aantal personen per district, ca 1800 

Monumenten 

o monumenten 
1 - 2 monumenten 
3 - 4 monumenten 
5 - 8 monumenten 
10 - 19 monumenten 
20 - 50 monumenten 
boven 50 monumenten 

totaal 

Aantal 
districten 

21 
53 
22 
16 

9 
6 
2 

129 

Aantal personen Gemiddeld aan-
in 1800 tal personen 

per district 

341. 172 16.246 
910.250 17.175 
498.252 22.648 
430.385 26.899 
549.297 61. 033 , 
297.759 49.627 
226.556 113.278 

3.253.671 25.222 

Het gemiddeld aantal personen per district geeft een oplopende reeks te zien, 
met uitzondering van de groep van 20-50 monumenten. Dit wijst in de richting 
van een zeker verband tussen monumenten en bevolking. Dit blijkt eveneens 
uit de correlatie-berekening (n = 14), r bedraagt +0,9452. Doch hier moeten we 
voorzichtig zijn met voorbarige conclusies, want als we de indeling van Van Oss 
gebruiken is de correlatie zeer laag. Later zal worden aangetoond , dat zulks 
niet aan de indeling van Van Oss kan worden toegeschreven. Bovendien is ook 
de correlatie-coëfficiënt tussen de monumenten enerzijds en de kerkelijke instel
lingen en parochies anderzijds (n = 14) niet hoog (resp. +0,7976 en +0,7020). 
Dat hier niet zo'n nauw verband bestaat, is niet zo verwonderlijk, de monu
menten zijn vrij sterk in bepaalde steden geconcentreerd en zij zijn minder 
gelijkmatig over het gehele land verspreid, zoals de parochies en in zekere 
mate eveneens de kerkelijke instellingen (kaart 39, de districten met vijf of 
meer monumenten). 

Het schema van Van Oss bestaat uit negen rubrieken, die hij met letters 
heeft aangeduid : 

o districten zonder monumenten 
A districten met bouwactiviteit alleen in de 16e eeuw ; index bevolking 1800 

meestal minder dan 50, 1570 = 100 
B districten met bouwactiviteit alleen in de 16e eeuw; index bevolking 1800 

is 80 of hoger, 1570 = 100 
C districten met bouwactiviteit in de 16e eeuwen ook nog daarna; index be

volking 1800 meestal minder dan 50 , 1570 = 100 
D districten met bouwactiviteit in de 16e eeuwen ook nog daarna; index be

volking 1800 is 80 of hoger, 1570 = 100 
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G 1 districten met bouwactiviteit gedurende drie eeuwen, index bevolking 1800 
meestal minder dan 50, 1570 = 100 

G 2 districten met bouwactiviteit gedurende drie eeuwen, index bevolking 1800 
is 80 of hoger, 1570 = 100 

E districten met bouwactiviteit alleen in de 18e eeuw, index bevolking 1800 is 
80 of hoger, 1570 = 100. Tot deze rubriek behoren vele mijnbouwsteden. 

F districten met bouwactiviteit in de 18e eeuw, maar ook reeds eerder, index 
bevolking 1800 is 80 of hoger, 1570 = 100 

De 747 monumenten van Nieuw Spanje zijn over de negen rubrieken verdeeld 
als in tabel lIl, 25 is aangegeven. 

Tabel lIl, 25. Verdeling van de monumenten naar het schema van Van Oss, 
ca 1800 

Rubrieken Aantal districten Aantal monumenten 

0 21 0 
A 15 49 
B 38 73 
C 11 87 
D 19 137 
Gl 3 38 
G 2 3 238 
E 9 25 
F 10 100 

totaal 129 747 

Bij gebruikmaking van dit schema is de correlatie-coëfficiënt tussen monu
menten enerzijds en bevolking en kerkelijke instellingen anderzijds (n = 9) 
bijzonder laag, resp. +0,1473 en +0,2502. Deze lage correlatie kan niet aan de 
indeling van Van Oss worden toegeschreven omdat met gebruikmaking van de
zelfde indeling de correlatie-coëfficiënt tussen kerkelijke instellingen en bevol
king (n = 9) hoog blijkt te zijn (+0,9719). Dit wordt bovendien bevestigd, in
dien we deze indeling gebruiken bij de economische activiteiten. 

In het algemeen zijn de monumenten minder goed bruikbaar als indicator voor 
de spreiding van de bevolking in bepaalde concentraties. Van Oss heeft er in 
zijn onderzoek op gewezen, dat verschillende factoren invloed op de bouwacti
viteiten hebben uitgeoefend. In de 16e eeuw hing de verspreiding van de 
kerken en kloosters samen met de bevolkingsconcentratie van de Indianen. De 
bedelorden begonnen met hun missie in de streken, die het dichts bevolkt wa
ren. Vrijwel alle monumenten uit de 16e eeuw hebben een religieuze bestemming. 
Indien alle gebouwen uit de 16e eeuw bewaard waren gebleven. zou de monu
mentenlijst vrijwel identiek zijn met die van de kerkelijke instellingen. 

Na 1600 werd de meerderheid van de monumenten in de steden met een over
wegend Spaanse bevolking gebouwd. 21 Gedurende de 17e en vooral in de 18e 
eeuw voegden zich als nieuwe centra daar nog bij de mijndistricten (groep E) 
en de districten. die allerlei producten aan de mijnbouwgebieden leverden, 
districten. waarvan de economie nauw met de mijnbouw verbonden was (groep 
F). Alleen in de 16e eeuw bestond een nauwe relatie tussen de bouwwerken en 
de (Indiaanse) bevolkingsconcentratie , toen waren de demografische factoren 
van belang. Na 1600 moet men rekening houden met culturele (Spaanse) en eco
nomische factoren (mijnbouw). die hun invloed op de bouwactiviteiten deden 
gelden. 

108 



Bij het onderzoek naar de etnische samenstelling van de bevolking hebben we 
districten met 20% of meer niet-Indianen, 10% of meer Spanjaarden, mestiezen 
of mulatten en 80% of meer Indianen onderscheiden. Voor de verschillende et
nische groeperingen kunnen we het aantal parochies van 1570 tot 1800 bere
kenen. Tevens is het mogelijk de indices op twee manieren te bepalen, met 1570 
als peiljaar en per periode. De resultaten van deze berekeningen kan men 
vinden in tabel lIl, 26. 

Tabel lIl, 26. Het aantal parochies in de districten met een bijzondere 
etnische samenstelling, 1570-1800 

Districten met: Aantal parochies Aantal 
1570 1600/20 1645 1688 1723 1800 districten 

20% of meer niet- Indianen 179 260 283 300 333 388 57 
10% of meer Spanjaarden 76 104 112 120 135 173 23 
10% of meer mestiezen 62 86 89 94 111 147 17 
10% of meer mulatten 124 191 215 240 265 290 46 
80% of meer Indianen 116 199 203 232 285 319 50 

Geheel Nieuw Spanje 360 558 597 646 756 864 129 

Indices 1570-1800 ( 1570=100) 

Districten met: 1570 1600/20 1645 1688 1723 1800 

20% of meer niet- Indianen 100,0 145,3 158,1 167,6 186,0 216,8 
10% of meer Spanjaarden 100,0 136,8 147,4 157,9 177,6 227,6 
10% of meer mestiezen 100,0 138,7 143,5 151,6 179,0 237,1 
10% of meer mulatten 100,0 154,0 173,4 193,5 213,7 233,9 
80% of meer Indianen 100,0 171 ,6 175,0 200,0 245,7 275,0 

Geheel Nieuw Spanje 100,0 155 ,0 165,8 179,4 210,0 240,0 

Indices 1570-1800 (voorafgaand peiljaar = 100) 

Districten met: 1570- 1600/20 1645- 1688- 1743-
1600/20 -1645 1688 1743 1800 

20% of meer niet- Indianen 145,3 108,8 106,0 111,0 116,5 
10% of meer Spanjaarden 136,8 107,7 107,1 112,5 128,1 
10% of meer mestiezen 138,7 103,5 105,6 118,1 132,4 
10% of meer mulatten 154,0 112,6 111,6 110,4 109,4 
80% of meer Indianen 171,6 102,0 114,3 122,8 111,9 

Geheel Nieuw Spanje 155,0 107,0 108,2 117,0 114,3 

We constateren, dat in het algemeen de parochies in de districten met 80% of 
meer Indianen het meest zijn toegenomen (1800 index 275,0, 1570 = 100). Bij de 
districten met 10% of meer Spanjaarden, mestiezen en mulatten ligt er een schei
dingslijn tussen 1688 en 1743. In de districten van de Spanjaarden en mestiezen 
blijft de parochiale ontwikkeling tot 1688 bij de algemene vermeerdering achter, 
na 1688 vond een vrij sterke toename van het aantal parochies plaats. Bij de 
districten met 10% of meer mulatten is het juist omgekeerd: tussen 1600/1620 en 
1688 een stijging van de parochies, die boven het lands gemiddelde lag, daarna 
een vertraging. In de districten met 80% of meer Indianen was er tussen 1600/ 
1620 en 1645 vrijwel een stagnatie, vermoedelijk de nasleep van de epidemieën, 
die in de voorafgaande periode veel slachtoffers hadden gemaakt. 
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Het gemiddelde aantal parochies per district was in 1570 in de districten met 
10% of meer Spanjaarden en mestiezen zeer hoog (3,3 en 3, 6) en in de districten 
met 80% of meer Indianen laag (2,3). In 1800 was door de grotere toename van 
de parochies in de 'Indiaanse' districten enige verbetering gekomen. Dit blijkt 
uit tabel 111, 27. 

Tabel 111, 27. Gemiddeld aantal parochies per district in de districten met 
een bijzondere etnische samenstelling, 1570 en 1800 

Districten met: 

20% of meer niet- Indianen 
10% of meer Spanjaarden 
10% of meer mestiezen 
10% of meer mulatten 
80% of meer Indianen 

Geheel Nieuw Spanje 
(129 districten) 

Gemiddeld aantal parochies per district 
1570 1800 

3,1 6,8 
3,3 7,5 
3,6 8,6 
2,7 6,3 
2,3 6,4 

2,8 6,7 

Van 120 districten kan het gemiddeld aantal personen per parochie worden 
berekend. In 1570 was dit gemiddelde zeer hoog in de districten met 10% of meer 
mestiezen en districten met 80% of meer Indianen. Een hoog gemiddeld aantal 
personen per parochie wijst veelal op een slechte parochiale verzorging. Het 
gemiddelde was zeer laag in de districten met 10% of meer mulatten. Dit lage 
aantal dient evenwel niet beschouwd te w.orden als een teken van betere reli
gieuze zorg, maar de mulatten woonden in de dunbevolkte districten. In 1800 
is er vooral ten aanzien van de districten met een overwegend Indiaanse bevol
king een verbetering ingetreden, zoals uit tabel 111, 28 blijkt. 

Tabel 111, 28. Gemiddeld aantal personen per parochie in de districten met 
een bijzondere etnische samenstelling, 1570 en 1800 

Districten met : 

20% of meer niet- Indianen 
10% of meer Spanjaarden 
10% of meer mestiezen 
10% of meer mulatten 
80% of meer Indianen 

Nieu w Spanje (120 districten) 

Aantal parochies 
1570 1800 

176 343 
74 156 
61 134 

121 271 
116 319 

351 792 

Gemiddeld aantal personen 
per parochie 

1570 1800 

8.134 3.908 
10.189 4.541 
11.767 4.364 
5.985 2.568 

11. 313 3.205 

9.319 3 . 655 

Wie waren het meest aktief in het parochiale werk onder de verschillende et
nische groepen, de regulieren of de seculieren? Om deze vraag te beantwoorden 
kunnen we het aantal doctrinas van de regulieren en het aantal parochies van 
de seculieren in de jaren 1570 en 1620 berekenen. Op beide tijdstippen is er 
een licht overwicht van de regulieren; in percentages uitgedrukt, schommelden 
deze in 1570 voor de regulieren tussen 50,4% en 55,2%. In 1620 hebben de regu
lieren hun positie ten opzichte van de seculieren nog versterkt, de percentages 
lagen toen tussen 54,3% en 59,8%. In 1620 was het aantal doctrinas van de regu
lieren sterker toegenomen dan het aantal parochies van de seculieren, met uit
zondering evenwel van de districten met 80% of meer Indianen, waar, relatief 
beschouwd, de seculieren terrein hadden gewonnen op de regulieren. Dit wordt 
nader toegelicht in tabel 111, 29. 
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Tabel lIl, 29. Aantal doctrinas en parochies in de districten met een 
bijzondere etnische samenstelling, 1570 en 1620 

Districten met .: Parochies en doctrinas 
1570 1620 

Regu- Secu- Totaal Regu- Secu- Totaal 
lieren lieren lieren lieren 

20% of meer niet- Indianen 91 86 177 145 109 254 
10% of meer Spanjaarden 39 37 76 58 47 105 
10% of meer mestiezen 34 28 62 52 35 87 
10% of meer mulatten 62 61 123 106 81 187 
80% of meer Indianen 64 52 116 107 90 197 

Percentages 

Districten met: 1570 1620 
Regu- Secu- Totaal Regu- Secu- Totaal 
lieren lieren lieren lieren 

20% of meer niet- Indianen 51,4 48,6 100,0 57,1 42,9 100,0 
10% of meer Spanjaarden 51,3 48,7 100,0 55,2 44,8 100,0 
10% of meer mestiezen 54 , 8 45,2 100,0 59,8 40,2 100,0 
10% of meer mulatten 50,4 49,6 100,0 56,7 43,3 100,0 
80% of meer Indianen 55,2 44,8 100,0 54,3 45,7 100,0 

Indices 1570-1620 ( 1570=100) 

Districten met: 1570 - 1620 
Regulieren Seculieren 

20% of meer niet- Indianen 159,3 126,7 
10% of meer Spanjaarden 148,7 127,0 
10% of meer mestiezen 152,9 125,0 
10% of meer mulatten 171,0 132,8 
80% of meer Indianen 167,2 173,1 

Onder de geestelijke orden, die met het parochiale werk waren belast, waren 
de Franciskanen het talrijkst. Zij hebben zich vooral gericht op de districten 
met 10% of meer Spanjaarden en mestiezen. Zij waren de eerste missionarissen 
en daardoor waren zij waarschijnlijk nauwer verbonden met de Spaanse kern, 
zoals blijkt uit de kaarten 24 en 35. Hun aandeel in de districten met 80% of 
meer Indianen was naar verhouding gering. Deze taak werd veel meer door de 
Dominikanen vervuld (kaarten 22 en 36). De Augustijnen waren vrij sterk ver
tegenwoordigd in de districten met 10% of meer mulatten en ook in de districten 
met 80% of meer Indianen (kaarten 23 en 37). 

In 1620 is de invloed van de Franciskanen vrijwel overal teruggelopen, met 
uitzondering van de districten met 10% of meer mulatten. De Dominikanen heb
ben hun positie in het Indiaanse gebied nog versterkt. De Augustijnen hebben 
geprofiteerd van de relatieve verzwakking van de Franciskanen in de districten 
met 10% of meer Spanjaarden en mestiezen, en zij zijn ook vooruitgegaan in de 
districten met 80% of meer Indianen. 

De Franciskanen waren vrij sterk gebonden aan de dichtbevokte gebieden 
met een gemengde bevolking van Spanjaarden en mestiezen. Tussen 1570 en 
1620 zijn zij zich meer gaan richten op de dunbevolkte gebieden met een mulat
ten bevolking. De missionarissen van de meer Indiaanse gebieden zijn veeleer 
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de Dominikanen , maar hier namen ook de seculieren een belangrijke plaats in. 
De Augustijnen hebben hun werkterrein wat verlegd van de mulatten naar de 
districten met meer mestiezen, Spanjaarden en Indianen. Tabel 111, 30 geeft de 
aantallen en percentages. 

Tabel 111 , 30 . Aantal doctrinas van de geestelijke orden in de districten met 
een bijzondere etnische samenstelling, 1570 en 1620 

Districten met : Aantal doctrinas 
1570 1620 

OFM OP OSA Totaal OFM OP OSA Totaal 

20 % of meer niet- Indianen 55 10 26 91 88 17 40 145 
10 % of meer Spanjaarden 29 2 8 39 40 3 15 58 
10% of meer mestiezen 23 2 9 34 31 3 18 52 
10% of meer mulatten 34 9 19 62 63 15 28 106 
80 % of meer Indianen 20 25 19 64 31 43 33 107 

Percentages 

20% of meer niet-Indianen 60 , 4 11,0 28,6 100 , 0 60 , 7 11,7 27,6 100,0 
10% of meer Spanjaarden 74 , 4 5,1 20,5 100 , 0 69,0 5,2 25,8 100,0 
10% of meer mestiezen 67 , 6 5,9 26 , 5 100 , 0 59 , 6 5,8 34,6 100 , 0 
10% of meer mulatten 54,8 14 , 5 30 , 7 100,0 59 , 4 14,2 26,4 100,0 
80 % of meer Indianen 31,2 39 , 1 29,7 100 , 0 29,0 40,2 30 , 8 100,0 

Tabel 111, 31. Aantal parochies en doctrinas in de districten, die door 
epidemieën werden getroffen , vóór 1570- 1800 

Perioden van Aantal getrof- Aantal parochies en doctrinas 
epidemieën fen districten 1570 1620 1645 1688 1743 1800 

vóór 1570 27 103 140 151 161 175 209 
1570-1600/1620 42 152 227 238 245 284 320 
1600/1620- 1645 9 35 51 52 53 58 65 
1645-1688 0 
1688-1743 12 52 85 93 104 116 127 
1743-1800 5 13 29 41 45 54 59 

Geheel Nieuw Spanje 129 360 558 597 646 756 864 

Indices 1570-1800, ieder vorig peiljaar = 100 

De indices van de perioden , waarin de epidemieën effect hebben gehad op de 
stichting van nieuwe parochies en doctrinas zijn onderstreept. 

Perioden van Indices van aantallen parochies en doctrinas 
epidemieën 1570- 1600/20 1645- 1688- 1743-

1600/20 -1645 1688 1743 1800 

vóór 1570 135,9 107,9 106,6 108,7 119,4 
1570-1600/1620 149,3 104 , 8 102,9 115,9 112,7 
1600/1620- 1645 145 , 7 102 , 0 101,9 109,4 112,1 
1645-1688 (geen) 
1688- 1743 163 , 5 109,4 111,8 111,5 109 , 5 
1743-1800 223 , 1 141 , 4 109,8 120,0 109,3 

Geheel Nieuw Spanje 155 , 0 107,0 108 , 2 117 , 0 114,3 
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Hadden de epidemieën invloed op de stichting van nieuwe parochies en doctri
nas in de periode tussen 1570 en 1S00? Om deze vraag te beantwoorden, hebben 
we het aantal parochies berekend in de districten die door epidemieën werden 
getroffen. Aan de hand van de indices per periode kunnen we constateren of 
deze in de perioden van de ziekten lager zijn dan het landsgemiddelde . Dit 
blijkt inderdaad het geval te zijn: er worden minder nieuwe parochies gesticht 
in de perioden, waarin de ziekten woedden. De vermindering in het aantal 
nieuw gestichte parochies houdt meestal nog aan tot in de daarop volgende pe
riode. Zo leidden de epidemieën, die vóór 1570 hebben geheerst, er toe dat ook 
in de periode tussen 1570 en 1600/1620 in de getroffen districten minder pa
rochies werden gesticht dan elders. De epidemieën uit de periode tussen 1570 
en 1620 laten hun invloed gelden van 1620 tot 1688. De ziekten tussen 1620 en 
1645 hebben een uitwerking tot 1688. In de twaalf districten met epidemieën 
tussen 1688 en 1743 blijft de parochie-stichting achter tussen 1688 en 1800. In 
de vijf districten, die tussen 1743 en 1800 werden getroffen, werden in die pe
riode ook minder nieuwe parochies gesticht. In tabel 111, 31 vindt men het aan
tal parochies en de indices per periode. 
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IV. ECONOMIE 

In de inleiding (p. 10) is reeds uiteengezet , welke bronnen voor de economi
sche activiteiten zijn gebruikt: de door Van Oss voor zijn onderzoek verzamelde 
gegevens en daarnaast als hoofdbron het werk van J.A. de Villa-Senor y 
Sánchez, 'Theatro americano' (1746/1748). In bijlage VII kan men de gehele 
lijst van economische activiteiten per district vinden. We hebben de activiteiten 
in acht rubrieken verdeeld: 

1. voedselgewassen 
2. plantage- en handelsgewassen 
3. groenten en vruchten 
4. veehouderij, waarbij onderscheiden dienen te worden: grootvee en kleinvee 

met pluimvee 
5. de natuur, bestaande uit jacht, visserij en vergaring van natuurproducten 
6. handel 
7. nijverheid 
8. delfstoffen 

In het navolgende geven wij een meer gespecificeerde lijst van activiteiten, 
waarbij tevens het aantal districten, waarin zij vermeld worden, is opgegeven. 

Tot de voedselgewassen behoren de verbouw van maïs (105), tarwe (62), 
bonen (42), gerst (21) , rijst (5), niet nader gespecificeerde zaden (21), vette 
zaden (1), linzen (5) en erwten (9), in totaal 271 districten. 

Onder de plantage- en handelsgewassen vallen de verbouw van suiker (43), 
katoen (39) , tabak (10), cacao (8), indigo (1), vlas (2) en hennep (1), in to
taal 104 districten. 

Tot de groenten en vruchten rekenen we de teelt van groenten in het alge
meen (30), het kweken van vruchten in het algemeen (60), van peper (13) , de 
wijnbouw in wijngaarden (7), olijven (3), vanille (5), kalebassen (3), meloenen 
(6) , watermeloenen (5) , perziken (2), kruidnagels (1), saffraan (1), genees
krachtige kruiden (2), bloemen (9), noten (1), sesamzaad (1), appels (2), 
anijs (1), dadels (1) , granaatappels (2) en chicla (1), in totaal 152 districten. 

De veehouderij bestond uit niet nader gespecificeerd grootvee (84) , kleinvee 
(18), paarden (14), runderen (3), schapen (18), varkens (20) , geiten (14), 
stieren (1), muildieren (4) , eenden (1) en gevogelte (1), in totaal 178 distric
ten. We mogen veronderstellen , dat onder grootvee meestal runderen verstaan 
worden . Bij de onderscheiding tussen groot- en kleinvee komen we op 106 dis
tricten met grootvee en 72 met kleinvee en pluimvee (resp. 59,6% en 40,4%). 

Onder de rubriek 'natuur' hebben we allerlei producten en activiteiten bijeen
gebracht, die tot de jacht, de visserij en de vergaring van natuurproducten 
behoren : cochenille (28), vis (32), wild (4), was (16), honing (12), hout (22), 
brandhout (5), maguey (7), cocosolie (5), kaardedistels (1), cepal (1), casca
lote , een verfstof (3), purga , een purgeermiddel (2), sarsaparilla (1), kikvors
visserij (1), zeehonden (1), purperslakken (1), bezoaarstenen uit de maag van 
herten (1) , heetwater bronnen (3), in totaal 146 districten. 

Handel en nijverheid bieden een grote verscheidenheid. Er was handel in het 
algemeen , zonder nadere specificatie (18); er werd gehandeld in levensmiddelen 
en akkerbouwproducten (32), in vee en veeteeltproducten (12), groenten en 
vruchten (4), in voortbrengselen uit de natuur, zoals hout, brandhout, honing, 
wild en gevogelte (16), nijverheidsproducten zoals aardewerk, leer, textiel 
(11) en in delfstoffen (3). De handel werd gedreven op markten (7), in win
kels (2), er waren havens (8) en herbergen (3). In vijf aan de kust gelegen 
plaatsen werd smokkelen als economische activiteit vermeld. In totaal waren er 
121 districten met handelsactiviteiten. 
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Bij de nijverheid wordt vermeld, dat in sommige districten allerlei ambachten 
werden uitgeoefend (5). Verwerking van agrarische producten tot levensmidde
len vond in 23 districten plaats, daarnaast was er de bereiding van drank in 14 
districten. Vrij algemeen waren de textielnijverheid (57), de leerlooierijen en 
verwerking van leer (32). Hout werd gebruikt voor de bouw van huizen en 
schepen, voor meubels en rozenkransen en als brandstof (19). Als aardewerk 
vinden we het maken van kopjes, schotels en tegels (14); metaal werd verwerkt 
tot bijlen, messen en sloten (14); van vezels werden touw, matten, korven en 
draagbanden gemaakt (12). Vet werd verwerkt tot talk, zeep en kaarsen (11). 
Er waren verfmakerijen (5), glasblazerijen (2), boekdrukkerijen (2) en in één 
district werd buskruit gemaakt. In totaal waren er 218 districten met nijverheid. 

Onder de delfstoffen, die werden gewonnen, was zilver het belangrijkst (42), 
goud werd slechts in vier districten gevonden. Van betekenis was de zoutwin
ning, hetzij in de vorm van bergzout, hetzij door verdamping in zoutpannen 
(17). Er was wat koper (7), lood (2), kwikzilver (1), salpeter (4), pek (3) en 
zwavel (1). Uit steengroeven haalde men bouwmateriaal (3). In enkele districten 
vond men marmer (1), albast (1), mergel (1), jaspis (1) en purfier (1). In to
taal werden in 90 districten delfstoffen gevonden. 

In de 129 districten van Nieuw Spanje werden 1. 280 economische activiteiten 
uitgeoefend, wat een gemiddelde is van 10 activiteiten per district. De verdeling 
van deze activiteiten over de 8 rubrieken vindt men in tabel IV, 1. 

Tabel IV, 1. Aantal economische activiteiten, met percentages, 18e eeuw 

Activiteiten Aantal Percentages 

Voedselgewassen 271 21,2 
Plantage- en handelsgewassen 104 8,1 
Groenten, vruchten 152 11,9 
Veehouderij 178 13,9 
Natuur 146 11,4 
Handel 121 9,5 
Nijverheid 218 17,0 
Delfstoffen 90 7,0 

totaal 1. 280 100,0 

Grootvee 106 8,3 
Kleinvee en pluimvee 72 5,6 

We hebben hier het beeld van een nog overwegend agrarische maatschappij, 
waarin de landbouw in al zijn vormen nog 2/3 van alle economische activiteiten 
uitmaakte, de nijverheid bijna een kwart opeiste en de handel nog een tiende 
deel. Deze samenvatting is in tabel IV, 2 gegeven. 

Tabel IV, 2. Agrarische en niet-agrarische activiteiten met percentages, 
18e eeuw 

Activiteiten 

Agrarische activiteiten 
Handel 
Nijverheid en delfstoffen 

totaal 

Aantal 

851 
121 
308 

1.280 

Percentages 

66,5 
9,5 

24,0 

100,0 
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Voor de niet-agrarische activiteiten is deze voorstelling nog te gunstig, om
dat bij de handel en de nijverheid deze voor een deel bestond uit handel in en 
verwerking van agrarische producten. 

In het algemeen zullen de delfstoffen, de plantage- en handelsgewassen , de 
cochenille en het leer voor de export bestemd zijn geweest , hoewel een deel 
van deze goederen in Nieuw Spanje zelf gebruikt en geconsumeerd zal zijn. 
Dit was met de katoen het geval, er werd in Nieuw Spanje veel katoenen kleding 
gedragen. 

Men krijgt de indruk, dat de productie heel sterk op de binnenlandse markt 
was gericht. Vermoedelijk was naar omvang hoogstens één zesde deel van de 
totale productie voor de export bestemd. Wat de waarde betreft, liggen de ver
houdingen anders, omdat juist hoogwaardige producten werden uitgevoerd. 

De spreiding van de economische activiteiten over de gewesten vindt men in 
tabel IV, 3. 

Tabel IV, 3. Spreiding van de economische activiteiten over de gewesten, 
18e eeuw, gerekend naar de districten waar die activiteiten 
vermeld worden 

Gewesten Voed- Planta- Groen- Vee- Na- Han- Nij- Delf- To-
selge- gege- ten , hou- tuur del ver- stof- taal 
wassen wassen vruch- derij heid fen 

ten 

Durango 1 1 2 
San Luis Potosi 5 4 6 9 3 6 8 4 45 
Guanaxuato 10 9 10 1 8 10 6 54 
Querétaro 6 4 5 1 5 2 1 24 
Hidalgo 27 5 5 21 5 2 19 9 93 
Jalisco 9 2 3 9 6 3 12 5 49 
Colima 4 4 2 3 8 2 1 4 28 
Michoacán 28 15 20 17 19 11 21 11 142 
Mexico 52 3 22 16 10 29 48 9 189 
Morelos 7 4 5 3 7 4 3 1 34 
Puebla 58 13 33 36 21 14 38 16 229 
Vera Cruz 14 18 16 18 20 15 14 3 118 
Guerrero 13 14 7 12 9 7 13 9 84 
Oaxaca 38 22 20 18 36 15 29 11 189 

totaal 271 104 152 178 146 121 218 90 1.280 

In vrijwel ieder gewest zijn de verbouw van voedselgewassen, de veehouderij 
en de nijverheid het belangrijkst. Dit is niet verwonderlijk, omdat deze drie 
sectoren ook in het algemeen de hoogste percentages hebben. Op grond van 
deze getallen kunnen we de percentages van de activiteiten per gewest bereke
nen. Daaruit blijkt de relatieve belangrijkheid van de verschillende economische 
activiteiten in ieder gewest. Zo is de verbouw van voedselgewassen van gewicht 
in de gewesten Hidalgo, Mexico en Puebla, dus in het centrum van Nieuw Span
je. De cultures van plantage- en handelsgewassen vinden we vooral in de kust
gebieden van Guerrero, Vera Cruz en Colima, de groente- en ooft teelt in 
Guanaxuato, Querétaro en Morelos , de veehouderij is belangrijk in het noorden 
van Nieuw Spanje: Hidalgo, Querétaro en San Luis Potosl. De natuurproducten 
worden relatief het meest aangetroffen in Colima, Morelos en Oaxaca. Handel 
wordt veel gedreven in Querétaro, Mexico en Guanaxuato; de nijverheid wordt 
beoefend in Mexico, Jalisco en Hidalgo; de delfstoffen worden gevonden in 
Colima, Guanaxuato en Guerrero. Opvallend is, dat juist het noorden van Nieuw 
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Spanje zo sterk naar voren komt: Querétaro, Guanaxuato en Hidalgo. In de 18e 
eeuw nam ook de demografische betekenis van Guanaxuato, Querétaro en San 
Luis PotosÏ toe. Hidalgo had daarentegen demografisch aan belangrijkheid inge
boet. Gedurende de tweede helft van de 18e eeuw bloeide de zilverwinning in 
Zacatecas en de andere mijngebieden . Dit bevorderde de ontwikkeling van de 
akkerbouw en de veehouderij in de BajÏo. 

De spreiding van de economische activiteiten over geheel Nieuw Spanje was 
niet geheel conform aan die van de bevolking. Zeven gewesten, namelijk Vera 
Cruz, Michoacán, Oaxaca, Colima, Guerrero, Jalisco en Hidalgo hebben een 
hoger percentage in de economische activiteiten dan in overeenstemming met 
hun aandeel in de bevolking is. In totaal 40,4% van de bevolking heeft 54,9% 
van de economische activiteiten in handen. In zes gewesten, te weten Mexico, 
Querétaro, Puebla, Morelos , Guanaxuato en San Luis PotosÏ is het bevolkings
aandeel hoger dan dat in de economische activiteiten, 59,6% van de bevolking 
met 45,1% van de economische activiteiten. In tabel IV, 4 vindt men de percen
tages van economische activiteiten en bevolking per gewest. 

Tabel IV, 4. Percen tages van de economische activiteiten en van de bevolking 
per gewest, tweede helft 18e eeuw, ca 1800 

Gewesten 

Durango 
San Luis PotosÏ 
Guanaxuato 
Querétaro 
Hidalgo 
Jalisco 
Colima 
Michoacán 
Mexico 
Morelos 
Puebla 
Vera Cruz 
Guerrero 
Oaxaca 

totaal 

Percentage 
Economische 
activiteiten 

0,2 
3,5 
4,2 
1,9 
7,3 
3,8 
2,2 

11,1 
14,7 
2,7 

17,9 
9,2 
6,6 

14,7 

100,0 

Percentage 
Bevolking 

0,2 
3,7 
6,0 
5,9 
6,9 
2,3 
0,4 
7,9 

18,8 
4,7 

20,3 
5,7 
5,1 

12,1 

100,0 

De correlatie-coëfficiënt tussen de bevolking en de economische activiteiten 
(n = 14) bedraagt +0,9106. Dit betekent, dat de spreiding van de economische 
activiteiten in hoge mate overeenstemt met die van de bevolking. Ten aanzien 
van de verschillende onderdelen van de economische activiteiten bestaan er 
tamelijk grote verschillen, zoals blijkt uit tabel IV, 5. 

De hoge correlatie-coëfficiënt tussen de bevolking en de verbouw van voed
selgewassen is begrijpelijk in een sterk agrarische samenleving, waar de voed-. 
selgewassen nog in de nabijheid van de bevolking werden verbouwd. In Nieuw 
Spanje, met moeilijke transportverbindingen door het bergachtige terrein, was 
het niet lonend om vrij goedkope levensmiddelen over lange afstanden te ver
voeren. Bij het binnenlands transport werd veel van lastdieren gebruik gemaakt, 
wat een dure manier van vervoer van goederen was. Nieuw Spanje was in die 
tijd veel agrarischer dan de Republiek der Nederlanden, waar men de belang
rijkste levensmiddelen (tarwe en rogge) per schip vanuit het Oostzeegebied im
porteerde. 
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Tabel IV, 5. Correlatie-coëfficiënten tussen de bevolking en de sectoren 
van de economische activiteiten, 2e helft 18e eeuw 

Bevolking Economische activiteiten (n=14) 

Bevolking - voedselgewassen 
Bevolking - nijverheid 
Bevolking - groenten, vruchten 
Bevolking - handel 
Bevolking - veehouderij 
Bevolking - delfstoffen 
Bevolking - natuur 
Bevolking - plantage-, handelsgewassen 

Bevolking - kleinvee 
Bevolking - grootvee 

Bevolking - economische activiteiten (totaal) 

r = 

+0,9594 
+0,9311 
+0,9031 
+0,8153 
+0,7958 
+0,7608 
+0,5328 
+0,3642 

+0,7521 
+0,4355 

+0,9106 

Hoge correlatie-coëfficiënten zijn er eveneens tussen de bevolking enerzijds 
en de nijverheid en de groente- en fruitteelt anderzijds. Sommige takken van 
nijverheid zijn aan een hoge concentratie van de bevolking gebonden , zoals 
boekdrukkerijen, glasblazerijen en zeepziederijen; daarnaast bestaan er vormen 
van nijverheid , die meer een ruraal karakter hebben, zoals de textielnijverheid, 
de pottebakkerijen , het maken van matten en korven. Bij de groente- en fruit
teelt is de tuinbouw meer aan gebieden met een dichte bevolkingsconcentratie 
gebonden, terwijl de ooftteelt ook in streken met een schaarser bevolking wordt 
gevonden : bevolking - groenten, r = +0,8318, bevolking - vruchten, r = +0,7928 
(n=14). 

Tussen de spreiding van de bevolking en van de handel bestaat een minder 
nauw verband , omdat de handel deels gebonden is aan marktplaatsen met een 
hoge bevolkingsconcentratie , deels aan de havens , die in de ongezonde en hete 
kuststreek zijn gelegen. Ten gevolge van de ongunstige klimaatsomstandigheden 
is het aantal inwoners van de havensteden gering. 

De overige economische activiteiten zijn sterk gebonden aan klimaat , natuur
lijk milieu en bodemrijkdommen . De teelt van plantage- en handelsgewassen 
wordt zeer duidelijk door het klimaat bepaald. Een zeer groot deel van de Mexi
caanse hoogvlakte is voor de verbouw van deze gewassen ongeschikt. Bij de 
veehouderij bestaat er een aanmerkelijk verschil tussen het grootvee en het 
kleinvee. Het kleinvee treffen we meestal in streken met een vrij grote bevol
kingsconcentratie aan. Voor het houden van grootvee dient men over uitge
strekte weidegronden te beschikken; deze liggen vooral in de bevolkingsarme 
gebieden. De correlatie- coëfficiënt tussen bevolking en delfstoffen is vrij hoog; 
de exploitatie van de delfstoffen heeft de bevolking aangetrokken, dit is vooral 
bij de zilverwinning het geval. 

Men zou verwachten , dat de 'natuur' - gezien als een tegenstelling tot de 
'geciviliseerde wereld' - negatief gecorreleerd zou zijn met de bevolking. Dit is 
echter niet het geval, omdat hier onder natuur verstaan wordt de exploitatie 
van natuurlijke rijkdommen door de mens. De aanwezigheid van de mens in de 
natuur is daarbij voorondersteld. De natuur, die wij hier bedoelen, is niet 
vijandig aan de mens. 

Duidelijk komt naar voren , dat de verbouw van plantage- en handelsgewassen, 
de winning van delfstoffen, de bijeengaring van natuurlijke rijkdommen en het 
houden van grootvee, vooral wordt aangetroffen in streken met een schaarse 
bevolking. 

De hoge correlatie- coëfficiënt tussen bevolking en economische activiteiten 
geeft aan, dat de gegevens van de bevolking uit ca 1800 en betreffende de eco-
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nomische activiteiten uit 1742 representatief geacht mogen worden. Dit is een 
controle op de volledigheid van het materiaal, dat uit twee afzonderlijke bronnen 
is geput. De betrouwbaarheid van het bronnenmateriaal is op deze wijze naar 
twee zijden bevestigd. 

We hebben in het bovenstaande de correlatie-coëfficiënten tussen de bevolking 
en de economische activiteiten berekend bij een geografische indeling naar ge
westen. We kennen ook de indeling van de districten op grond van de criteria 
van Van Oss. Terwijl de correlatie-coëfficiënt tussen bevolking en economische 
activiteiten met gebruikmaking van de indeling van de districten naar gewesten, 
naar wij zagen, +0,9106 (n = 14) bedraagt, is de correlatie berekend op grond 
van de indeling van Van Oss (n = 9) nog hoger, nl. +0,9766. Hiermede wordt 
bevestigd, dat de indeling van Van Oss zeker even goed gebruikt kan worden 
als die in gewesten. 

We hebben in het hoofdstuk over de kerkelijke organisatie geconstateerd, dat 
er een nauw verband bestond tussen de bevolking enerzijds en de parochies en 
kerkelijke instellingen anderzijds. Het heeft zin om nu het verband tussen de 
economische activiteiten en de kerkelijke organisatie na te gaan. We kunnen 
daarbij de indeling van de districten in gewesten toepassen, we kunnen ook de 
indeling van Van Oss volgen. De uitkomsten ontlopen elkaar weinig; met de in
deling van Van Oss worden wederom iets hogere resultaten bereikt. De corre
latie-coëfficiënt tussen de economische activiteiten en de kerkelijke organisatie 
is nauwer dan die tussen de economische activiteiten en de bevolking. 

In het vorige hoofdstuk is ook gesproken over de spreiding der monumenten. 
We kwamen toen tot de conclusie dat bij de spreiding van de monumenten andere 
factoren meespeelden. Er was een lage correlatie-coëfficiënt tussen bevolking en 
monumenten. Dit wordt nu bevestigd; er blijkt weinig verband te bestaan tussen 
de monumenten en de economische activiteiten. In tabel IV, .6 zijn de correlaties 
berekend, zowel volgens de indeling van de districten in gewesten (n 1 = 14) als 
volgens de indeling van Van Oss (n2 = 9). 

Tabel IV, 6. Correlatie-coëfficiënten tussen de economische activiteiten 
enerzijds, de kerkelijke organisatie en de monumen ten 
anderzijds, ca 1800 

Economische activiteiten 

Economische activiteiten - kerkelijke instellingen 
Economische activiteiten - parochies 
Economische activiteiten - monumenten 

indeling in 
gewesten 
nl = 14 

+0,9637 
+0,9471 
+0,8018 

r= 
indeling 
Van Oss 

n 2 = 9 

+0,9661 
+0,9920 
+0,3809 

Naast de indeling van Nieuw Spanje in gewesten hebben wij bij het onderzoek 
ook gebruik gemaakt van een indeling in bisdommen en in een verdeling van 
Nieuw Spanje in een oostelijke en westelijke helft. 

We zullen eerst de economie van de vier bisdommen behandelen. In Michoacán, 
Puebla en Oaxaca is het percentage van de economische activiteiten hoger dan 
dat van de bevolking, in Mexico is het omgekeerde het geval. In Mexico zijn de 
handel, de verbouw van voedselgewassen en de nijverheid belangrijk. De na
tuurlijke rijkdommen en de verbouw van plantage- en handelsgewassen zijn er 
van minder gewicht. Michoacán is van grote betekenis door de delfstoffen en 
mede door de veehouderij en de natuurlijke rijkdommen; het blijft achter in de 
verbouw van voedselgewassen. We hebben hier met een mijnbouwgebied te ma
ken, dat voor de voeding deels is aangewezen op de import van levensmiddelen 
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van elders. Puebla munt uit door de teelt van groenten en vruchten en door de 
verbouw van plantage- en handelsgewassen , maar de handel en de winning van 
delfstoffen blijven in gebreke. Oaxaca is rijk aan natuurlijke rijkdommen - voor
al cochenille - en er is veel verbouw van plantage- en handelsgewassen , er is 
daarentegen weinig veehouderij en het is arm aan delfstoffen. In tabel IV, 7 
vindt men het aantal economische activiteiten, dat in de districten van de bis
dommen werd uitgeoefend, alsmede de percentages. 

Tabel IV , 7. Aantal economische activiteiten in de districten van de bisdom-
men uitgeoefend, 2e helft 18e eeuw 

Aantal 

Economische activiteiten Mexico Michoacán Puebla Oaxaca Totaal 

Voedselgewassen 101 56 78 36 271 
Plantage-, handelsgewassen 24 26 32 22 104 
Groenten, vruchten 40 38 54 20 152 
Veehouderij 58 47 57 16 178 
Natuur 30 38 41 37 146 
Handel 47 31 23 20 121 
Nijverheid 78 55 56 29 218 
Delfstoffen 25 35 20 10 90 

totaal 403 326 361 190 1. 280 

Percentages 

Voedselgewassen 27,2 20,7 28,8 13,3 100,0 
Plantage-, handelsgewassen 23,1 25,0 30,8 21,1 100,0 
Groenten, vruchten 26,3 25,0 35,5 13,2 100,0 
Veehouderij 32 , 6 26,4 32,0 9,0 100,0 
Natuur 20,5 26,0 28,1 25,4 100,0 
Handel 38,9 25,6 19,0 16,5 100,0 
Nijverheid 35,8 25,2 25,7 13,3 100 , 0 
Delfstoffen 27,8 38,9 22,2 11,1 100,0 

totaal 31,5 25,5 28,2 14,8 100,0 

Bevolking in 1800 40,4 20,2 27,6 11,8 100,0 

Bij de verdeling in Oost en West Nieuw Spanje blijken in het oosten de na
tuurlijke rijkdommen, de verbouw van plantage- en handelsgewassen van bete
kenis te zijn; men heeft daar echter weinig delfstoffen en de handel is niet 
sterk ontwikkeld. West Nieuw Spanje is daarentegen rijk aan delfstoffen en het 
heeft veel handel en nijverheid. We vinden er weinig 'natuurlijke' rijkdommen 
en er worden minder plantage- en handelsgewassen verbouwd dan in het oosten. 
De aantallen en percentages worden in tabel IV , 8 gegeven. 

We kunnen de samenhang tussen bevolking en economie op twee verschillende 
manieren onderzoeken. De eerste mogelijkheid bestaat in het berekenen van het 
gemiddeld aantal inwoners per district van alle districten. waarin een bepaalde 
activiteit wordt uitgeoefend. De andere weg is om na te gaan welke economische 
activiteiten behoorden bij bepaalde graden van bevolkingsconcentraties , bijv. 
bij kernen, midden zones en periferieën. 

Bij de eerste onderzoeksmethode wordt elke economische activiteit in een ge
middeld aantal personen per district uitgedrukt. Er ontstaat op deze wijze een 
rangorde van economische activiteiten, gebaseerd op de bevolkingsconcentratie . 
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Tabel IV , 8. Aantal economische activiteiten in de districten van West en 
Oost Nieuw Spanje, 2e helft 18e eeuw 

Aantal 

Economische activiteiten West Nieuw Oost Nieuw 
Spanje Spanje 

Voedselgewassen 128 143 
Plantage-, handelsgewassen 41 63 
Groenten, vruchten 69 83 
Veehouderij 88 90 
Natuur 56 90 
Handel 70 51 
Nijverheid 119 99 
Delfstoffen 57 33 

Totaal 

271 
104 
152 
178 
146 
121 
218 
90 

totaal 628 652 1. 280 

Percentages 

Voedselgewassen 47,2 52,8 100,0 
Plantage-, handelsgewassen 39,4 60,6 100,0 
Groenten, vruchten 45,4 54,6 100,0 
Veehouderij 49,4 50,6 100,0 
Natuur 38,4 61,6 100,0 
Handel 57,9 42,1 100,0 
Nijverheid 54,6 45,4 100,0 
Delfstoffen 63,3 36,7 100,0 

totaal 49,1 50,9 100,0 

Bevolking in 1800 51,6 48,4 100,0 

Bepaalde economische activiteiten zijn gebonden aan gebieden met een grote be
volkingsconcentratie, andere juist aan bevolkingsarme districten. Enige voor
beelden kunnen de gevolgde werkwijze van berekenen verduidelijken. Er werd 
in 105 districten maïs verbouwd, tezamen hadden deze districten in 1800 een 
bevolking van 2.929.230 personen. Het gemiddeld aantal personen per district 
met maïsbouw bedroeg 2.929.230 : 105 = 27.897 personen. Er waren 62 districten 
met tarwebouw en met een bevolkingsaantal van 2.163.843 personen; dit is een 
gemiddelde van 34.901 personen per district. Het gemiddelde van de tarwebouw 
ligt hoger dan van de maïsbouw . Dit wijst er op, dat de tarwe in gebieden met 
een hogere bevolkingsconcentratie werd geteeld dan de maïs. Suiker werd ver
bouwd in 43 districten met 1. 077.151 inwoners of gemiddeld 25.050 personen. 
De suikerplantages lagen in het algemeen in gebieden, die minder dicht bevolkt 
waren dan die waar we de tarwe- en maïsvelden vinden. In dit geval komen we 
dus op grond van het gemiddeld aantal personen per district tot de volgende 
rangorde: 1. tarwe, 2. maïs, 3. suiker, in afnemende graad van bevolkings
concentratie. 

In tabel IV, 9 hebben we de verschillende takken van economische activiteiten 
gerangschikt naar het gemiddeld aantal personen per district. 

Uit deze tabel zien we, dat de nijverheid en de handel vooral in de bevolkings
kernen te vinden zijn. Men kan hierbij ook nog de groenteteelt en het kleinvee 
rekenen. De verbouw van voedselgewassen en het houden van grootvee ge
schiedt in gebieden met een wat geringere bevolkingsconcentratie . Het verzame
len van natuurlijke rijkdommen, de winning van delfstoffen en de verbouw van 
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Tabel IV. 9. Rangorde van de verschillende takken van economische activi
teiten naar het gemiddeld aantal personen per district. 2e helft 
1Be eeuw 

Economische activiteiten 

1. Nijverheid 
2. Handel 
3. Kleinvee 
4. Groenten, vruchten 
5. Voedselgewassen 
6. Grootvee 
7. Delfstoffen 
8. Natuur 
9. Plantage- , handelsgewassen 

Grootvee en kleinvee samen (veehouderij) 
Groenteteelt 
Fruitteelt 

Gemiddeld aantal 
personen per district 

40.265 
40.137 
32.748 
32.447 
29.909 
29.299 
26.345 
26.002 
25.113 

30.994 
37.646 
29.851 

plantage- en handelsgewassen werden in de minst bevolkte gebieden uitgeoefend , 
in de periferie. Het beeld, dat hier ontstaat is niet nieuw, het herinnert aan 
de concentrische cirkels van Von Thünen. Deze econoom beperkte zich tot de 
landbouw. Naar onze mening is het geconstateerde verband tussen bevolking 
en economie op het gehele terrein van de economische activiteiten toepasbaar. 
De arbeidsintensieve activiteiten worden vooral in de kernen uitgeoefend, met 
toenemende arbeidsextensiviteit van de activiteiten nadert men steeds meer de 
periferie. 

We hebben een rangorde van 62 economische activiteiten opgesteld. Het ge
middeld aantal personen per district varieert tussen 7.681 en 113.278. We 
kunnen vijf zones van intensiteit onderscheiden: 

1. 36.000 - 113.000 
2. 30.000 - 36.000 
3. 25.000 - 30.000 
4. 18 . 000 - .25.000 
5. 7.500 - 18.000 

In tabel IV, 10 zijn deze 62 activiteiten volgens rangorde en naar sectoren 
opgegeven. 

In de zone met de grootste bevolkingsconcentratie treffen we vooral nijverheid, 
handel en groenteteelt aan. Uitzonderingen uit de andere sectoren zijn de ver
bou w van erwten, het brandhout en het koper. Vermoedelijk valt de teelt van 
erwten, die in negen districten wordt vermeld, in Nieuw Spanje eerder onder de 
tuinbouw dan onder de verbouw van voedselgewassen. Het brandhout, dat door 
ons tot de natuurlijke rijkdommen is gerekend, diende als huisbrand voor de 
bereiding van spijzen, maar veel belangrijker was, dat het gebruikt werd in 
allerlei vormen van nijverheid voor verhitting in een procédé, in glasblazerijen, 
metaalbewerking, smeedwerk, zilverwinning, pottebakkerijen , zeepziederijen, 
drankstokerijen , etc .. 

De meeste mineralen werden gevonden in bevolkingsarme streken; het koper 
vormt hierop een uitzondering. Vermoedelijk zal dit juist andersom gefnterpre
teerd moeten worden, en wel, dat de koperwinning pas belangrijk werd in dis
tricten met een grote bevolkingsconcentratie , terwijl de zilverwinning nog luc
ratief kon zijn in afgelegen districten, waar men met behulp van arbeidskrachten, 
die van elders werden aangevoerd, de zilveraders nog met winst kon exploiteren. 
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Tabel IV, 10. Rangorde van 62 economische activiteiten, op grond van het gemiddeld aantal personen per 
district, 2e helft 18e eeuw 

Zone Nr. Gemiddeld Voedsel- Plantage- , Groenten, Veehouderij Natuur Handel Nijverheid Delfstoffen 
aantal per- gewassen handels- vruchten (in) 
sonen p/d gewassen 

1 113.278 Boekdrukkerij 
2 72.163 Winkels ,herberg -
3 60.750 Glasblazerij 
4 59.718 Metaalbewerking -
5 48.762 Delfstofverwerk . -
6 47.242 Markten 
7 46.810 Bloemen 
8 46.587 Leer 
9 45.604 Erwten 

10 45.364 Natuurprod. 
11 45.155 Houtbewerking 
12 44.088 Handel algemeen -
13 42.600 Koper 
14 42.411 Wijnbouw 
15 42.310 Zeep,kaarsen 
16 40.992 Nijverheidprod. 
17 40.282 Aardewerk 
18 39.682 Vee, veeteeltpr. 
19 38.309 Zijde 
20 37.918 Peper 
21 37.646 Groenten 
22 37.395 Brandhout 
23 37.158 Alcohol. dranken -
24 37.156 Levensmiddelen 
25 36.315 Textiel 

11 26 35.986 Paarden 
27 34.901 Tarwe 
28 34.288 Schapen 
29 32.810 Varkens 
30 32.748 Kleinvee 
31 32.359 Gerst 



(Tabel IV, 10 , vervolg) 

Zone Nr. Gemiddeld Voedsel- Plantage- , Groenten , Veehouderij Natuur Handel Nijverheid Delfstoffen 
aantal per- gewassen handels- vruchten (in) 
sonen p/d gewassen 

II 32 32.329 Geiten 
33 30.861 Hout 
34 30.050 Pita 

III 35 29.851 Vruchten 
36 29.704 Maguey 
37 29.299 Grootvee 
38 28.854 Bonen 
39 27.981 Tabak 
40 27.897 Maïs 
41 27.394 Katoen 
42 25.480 Honing 
43 25.397 Vanille 
44 25.050 Suiker 
45 25.049 Zaden 

IV 46 24.966 Vis 
47 24.824 Zilver 
48 24.605 Cochenille 
49 24.355 Levensmiddelen 
50 23.245 Verfstoffen 
51 21. 922 Was 
52 19.553 Ve zelbewerking 
53 19.217 Zout 
54 18.442 Matten 

V 55 17.803 Rijst 
56 17.783 Meloenen 
57 16.337 Linzen 
58 15.913 Verfbereiding 
59 14.692 Havens 
60 11. 796 Cacao 
61 8.314 Cocos-olie 
62 7.681 Smokkel 



Vermoedelijk wijst dit op een, in verhouding tot het zilver - lage koperprijs en 
een geringere vraag naar koper. 

In de tweede zone treffen we de Europese voedselgewassen, het kleinvee en 
de paarden aan, voorts hout en pita, een weefsel van de maguey vezels. In de 
derde zone vinden we de inheemse voedselgewassen, hoewel de bonen ook Euro
pees kunnen zijn en de zaden in de tekst niet nader worden gespecificeerd. 
Tot deze zone behoren voorts de plantage- en handelsgewassen , het grootvee, 
dat voornamelijk uit runderen bestaat , de fruitteelt, de maguey en de honing. 

In de vierde zone komen de natuurlijke rijkdommen, delfstoffen en enkele 
vormen van nijverheid voor. In het laatste geval gaat het om nijverheid, die 
weinig kapitaal intensief is en waarin geen ingewikkelde technische apparatuur 
wordt gebruikt , bijv. het maken van matten en korven en de verwerking van 
levensmiddelen als het roken en het zouten van vlees en vis. In het algemeen 
is dit geen stedelijke, maar rurale nijverheid. 

In de minst bevolkte districten werden rijst en linzen verbouwd, er waren 
cacaotuinen en cocospalmen. De cocosnoten leverden de grondstof voor olie. 
In het algemeen vindt men deze activiteiten in de bevolkingsarme , tropische 
kuststreken. Hier lagen de havens en vissersplaatsen. Het is begrijpelijk, dat 
deze vrijwel verlaten gebieden zich bij uitstek leenden voor het drijven van 
smokkelhandel. 

Van het schema hebben we een cirkeldiagram gemaakt, waarin de 62 activi
teiten naar de vijf zones zijn onderscheiden. Dit geeft een zeer duidelijke illus
tratie van de samenhang tussen economische activiteiten en bevolkingsconcen
tratie (diagram 2). 

Op grond van het schema kunnen we de economische activiteiten in drie 
groepen verdelen. Tot de eerste behoren nijverheid, handel en groente- en 
fruitteelt. Deze groep kan gekarakteriseerd worden als arbeidsintensief. De 
activiteiten worden voornamelijk in de districten met een hoge bevolkingscon
centratie bedreven. Daarnaast is echter opvallend de veelzijdigheid, de grote 
verscheidenheid van de activiteiten. Er bestaan talrijke vormen van handel, 
er zijn allerlei takken van nijverheid. We kunnen deze groep het best karakte
riseren als een veelzijdige economie, gebaseerd op specialisatie en intensiviteit 
van de arbeid. 

Tot de tweede groep rekenen wij de verbouw van voedselgewassen en het 
houden van kleinvee. Deze activiteiten dienen deels voor de eigen voorziening 
met levensmiddelen, deels voor levering aan gebieden met een dichter bevol
kingsconcentratie , waar de nijverheid, de handel en de tuinbouw worden be
dreven; voorts kunnen deze districten aan de mijnbouwcentra voedsel leveren. 
Men zou hier van zelfvoorzienings economie (subsistence economy) kunnen 
spreken, maar deze term wordt meestal gebruikt voor een economie van kleine 
boerenbedrijven, die voornamelijk produceren voor het levensonderhoud van 
het eigen boerenhuishouden . We zouden eerder de nadruk willen leggen op het 
ondersteunende karakter van deze economie, waardoor gecompliceerde of sterk 
gespecialiseerde economieën in andere delen van het land in stand worden ge
houden. We willen daarom de term ondersteunende economie gebruiken. Men 
vindt deze vorm van economie in districten, die in demografisch opzicht tot de 
middenklasse behoren. 

De derde groep van economische activiteiten bestaat uit verbouw van planta
ge- en handelsgewassen , het houden van grootvee, de vergaring van natuur
lijke rijkdommen en de winning van delfstoffen. Kenmerkend voor deze activi
teiten is , dat ze voorkomen in bevolkingsarme gebieden. De grootveehouderij 
en het verzamelen van natuurproducten is arbeidsextensief. Op de plantages 
en in de mijnen werd gebruik gemaakt van arbeid, die van elders werd aange
voerd. In vele gevallen was dat gedwongen arbeid, hetzij van negerslaven, 
hetzij van Indianen, die door de repartimientos tot arbeid werden verplicht. 
Het zou voor de hand liggen een splitsing te maken tussen de arbeids-exten
sieve economie en de slaven-economie, maar er bestaat een nauwe band tussen 
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DIAGRAM 2 

Bevolkingsconcentratie en economische activiteiten, tweede helft 18e eeuw. 

De indeling naar bevolkingsconcentratie is: 
7.500 - 18.000 personen 

18.000 - 25.000 personen 
25.000 - 30.000 personen 

VOEDSEL_ 
GEWASSEN 

per district 30.000 -
per district 36.000 -
per district 

Bevolking 
per district 

x 1.000 

7.5 

rijst 
18 

Bevolking 
per district 

x 1.000 

36.000 personen per district 
113.000 personen per district 

VEEHOU_ 
DER IJ 

de rundveehouderij enerzijds en de mijnbouw en de plantages anderzijds. Leer 
en vlees waren veel gevraagde producten in de mijnstreken en op de plantages. 
Opvallend in de districten met de genoemde economische activiteiten is de een
zijdigheid. We willen hier de term eenzijdige economie gebruiken, deze is deels 
gebaseerd op extensieve, deels op gedwongen arbeid. 

We kunnen de gevonden economische indeling in veelzijdige, ondersteunende 
en eenzijdige economie op twee manieren in ons onderzoek .toepassen. We kun
nen de verbreiding van deze drie vormen van economie nagaan in de vier ge
bruikte geografische indelingen, namelijk in gewesten, in de bisdommen, in 
Oost en West Nieuw Spanje en in de indeling van Van Oss, we kunnen hiermee 
echter ook een nieuwe geografische indeling op economische grondslag ontwer
pen. We kunnen het economisch karakter van elk district bepalen en vervolgens 
de districten in de drie categorieën indelen. We zullen de beide methoden achter
eenvolgens onderzoeken. 
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Bij de gewestelijke indeling blijkt de veelzijdige economie belangrijk te zijn 
in Mexico, Puebla en Oaxaca, de ondersteunende economie in Puebla, Mexico 
en Oaxaca en de eenzijdige economie in Oaxaca, Puebla en Michoacán. Dit blijkt 
uit tabel IV, 11. 

Tabel IV, 11. Veelzijdige, ondersteunende en eenzijdige economische 
activiteiten in de gewesten, 2e helft 18e eeuw 

Gewesten Veelzijdige Ondersteunende Eenzijdige Totaal 
economie economie economie 

Durango 2 2 
San Luis PotosÏ 20 9 16 45 
Guanaxuato 27 12 15 54 
Querétaro 11 9 4 24 
Hidalgo 26 37 30 93 
Jalisco 18 11 20 49 
Colima 5 5 18 28 
Michoacán 52 30 60 142 
Mexico 99 59 31 189 
Morelos 12 9 13 39 
Puebla 85 78 66 229 
Vera Cruz 45 23 50 118 
Guerrero 27 17 40 84 
Oaxaca 64 44 81 189 

totaal 491 343 446 1. 280 

In percentages 

Durango 100,0 100,0 
San Luis PotosÏ 44,4 20,0 35,6 100,0 
Guanaxuato 50,0 22,2 27,8 100, 0 
Querétaro 45,8 37,5 16,7 100,0 
Hidalgo 28,0 39,8 32,2 100,0 
Jalisco 36,8 22,4 40,8 100,0 
Colima 17,9 17,9 64,2 100,0 
Michoacán 36,6 21,1 42,3 100,0 
Mexico 52,4 31,2 16,4 100,0 
Morelos 35,3 26,5 38,2 100,0 
Puebla 37,1 34,1 28,8 100,0 
Vera Cruz 38,1 19,5 42,4 100,0 
Guerrero 32,1 20,3 47,6 100,0 
Oaxaca 33,9 23,3 42,8 100,0 

totaal 38 , 4 26,8 34,8 100,0 

Indien we niet de absolute getallen, maar de percentages per gewest beschou
wen, blijkt dat de veelzijdige economie het sterkst is ontwikkeld in Mexico, 
Guanaxuato en San Luis PotosL De ondersteunende economie komt op de voor
grond in Hidalgo, Querétaro en Puebla. Bij de eenzijdige economie kunnen we 
beter Durango als een exceptie beschouwen, omdat van dat gewest slechts 
weinig activiteiten bekend zijn. Hoge percentages in deze sector vinden we in 
Colima, Guerrero, Oaxaca, Ver a Cruz, Michoacán en Jalisco. 

Onder de bisdommen staat Mexico vooraan in de veelzijdige economie, Puebla 
in de ondersteunende economie, terwijl de economie in Oaxaca en Michoacán een 
een zijdig karakter heeft. Men kan dit zien in tabel IV, 12. 
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Tabel IV, 12. Veelzijdige, ondersteunende en eenzijdige economische 
activiteiten in de bisdommen, 2e helft 18e eeuw 

Bisdommen Veelzijdige Ondersteunende Eenzijdige Totaal 
economie economie economie 

Mexico 165 128 110 403 
Michoacán 124 65 137 326 
Puebla 133 110 118 361 
Oaxaca 69 40 81 190 

totaal 491 343 446 1. 280 

In West Nieuw Spanje is meer veelzijdige economie, in Oost Nieuw Spanje 
overwegen de ondersteunende en eenzijdige economie, zoals men in tabel IV, 13 
kan zien. 

Tabel IV, 13. Veelzijdige, ondersteunende en eenzijdige economische 
activiteiten in West en Oost Nieuw Spanje, 2e helft 18e eeuw 

Nieuw Spanje Veelzijdige Ondersteunende Eenzijdige Totaal 
economie economie economie 

West Nieuw Spanje 258 157 213 628 
Oost Nieuw Spanje 233 186 233 652 

totaal 491 343 446 1.280 

Bij de indeling van Van Oss vinden we de veelzijdige economie in de districten 
behorende tot de groepen G 1, G 2, F en D. Dit zijn de districten, waarin voort
durend is gebouwd en met veel bouwactiviteiten in de 18e eeuw. De ondersteu
nende economie treffen we vooral in de C en A districten aan. Het zijn de dis
tricten, waarin de bouwactiviteit na de 16e eeuw stagneerde en de bevolkings
ontwikkeling ernstig achter bleef. De eenzijdige economie komt in de districten 
zonder monumenten en in de B, A en E districten. Er waren geen monumenten 
in de bevolkingsarme en afgelegen districten; tot de E groep behoren, de ty
pische mijnbouw gebieden , die pas in de 18e eeuw opkwamen. In de tabel IV, 14 
zijn de aantallen opgegeven. 

Tabel IV, 14. Veelzijdige, ondersteunende en eenzijdige economische 
activiteiten in de indeling van Van Oss, 2e helft 18e eeuw 

Indeling van Veelzijdige Ondersteunende Eenzijdige Totaal 
Van Oss economie economie economie 

o monumenten 46 33 76 155 
groep A 23 37 47 107 
groep B 130 100 149 379 
groep C 34 45 31 110 
groep D 127 66 77 270 
groep G1 13 8 5 26 
groep G2 46 6 9 61 
groep E 11 15 20 46 
groep F 61 33 32 126 

totaal 491 343 446 1.280 
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Bij de berekening van de correlatie-coëfficiënten (tabel IV, 5) hebben we 
geconstateerd, dat de correlatie tussen de bevolking en de economische activi
teiten zeer groot was. Hoe staat het met de correlatie-coëfficiënten tussen de 
bevolking en de drie soorten van economische activiteiten, die we nu hebben 
onderscheiden? Als we uitgaan van de indeling in gewesten blijkt de correlatie
coëfficiënt tussen bevolking en ondersteunende economie het hoogst te zijn: 
r = +0,9567 ; n = 14. Dit is begrijpelijk, omdat in deze vorm van economie ook 
de zelfvoorziening was begrepen. In een overwegend agrarische maatschappij 
moet er een zeer nauw verband tussen de bevolking enerzijds en de verbouw 
van voedselgewassen en het houden van kleinvee anderzijds hebben bestaan. 
De correlatie-coëfficiënt tussen bevolking en veelzijdige economie is iets lager, 
r = +0,9438; n = 14. Deze vorm van economie is vooral gebonden aan districten 
met een hoge bevolkingsconcentratie. Veel lager is de correlatie-coëfficiënt 
tussen bevolking en eenzijdige economie: r = +0,6328; n = 14. Reeds eerder is 
er op gewezen, dat deze vorm van economie voornamelijk voorkomt in de dun 
bevolkte gebieden. 

Bij gebruikmaking van de indeling van Van Oss is de correlatie-coëfficiënt 
tussen bevolking en economische activiteiten in het algemeen nog iets hoger 
dan bij de indeling in gewesten: r = +0,9766; n = 9. Ook hier is de correlatie 
tussen de bevolking en de ondersteunende economie het hoogst: r = +0,9469; 
n = 9. Er is weinig verschil met de correlatie-coëfficiënt tussen bevolking en 
de veelzijdige economie: r = +0,9344; n = 9. Het verband tussen bevolking en 
eenzijdige economie is het laagst: r = +0,9074; n = 9. Deze coëfficiënt is toch 
nog hoger dan die bij de indeling in gewesten (+0,6328). 

Van ieder district kunnen we het aantal economische activiteiten berekenen 
naar de indeling in veelzijdige, ondersteunende en eenzijdige economie. We 
kunnen de economische activiteit in drie getallen uitdrukken, bijv. voor Chalco 
wordt dit 8-5-7, dit betekent 8 activiteiten van de veelzijdige economie, 5 van 
de ondersteuningseconomie en 7 in de eenzijdige economie. We kunnen de drie 
getallen ook in percentages uitdrukken, en wel 40,0 - 25,0 - 35,0 (samen 100,0). 
Voor de stad Mexico bedragen de getallen 29-2-1 of in percentages 90,6 - 6,3 -
3;1; voor Acapulco 6-3-4 of 46,2 - 23,1 - 30,7. 

Indien het totaal aantal economische activiteiten van een district geringer is 
dan 5, worden de percentages hoog en daardoor minder goed vergelijkbaar , 
bijv. Xalapa del Marqués heeft uitsluitend grootvee, de aantallen zijn 0- 0- 1 of in 
percentages 0 - 0 - 100,0. Er zijn 21 districten met minder dan 5 economische 
activiteiten. Het heeft weinig zin om van deze districten de percentages te be
rekenen, dit is wel gebeurd voor de overige 108 districten. Op grond van de 
percentage berekening hebben we de districten ingedeeld bij de groep, waarvan 
zij het hoogste percentage hebben. Onze drie voorbeelden Chalco, Mexico en 
Acapulco hebben alle drie het hoogste percentage in de veelzijdige economie en 
we hebben ze bij deze groep ingedeeld. Bij gelijke percentages, bijv. 40,0 -
40,0 - 20,0 is de voorkeur gegeven aan de meest gespecialiseerde vorm van eco
nomie, dus de veelzijdige economie gaat vóór de beide andere, de ondersteu
nende economie gaat voor de eenzijdige economie. Voor de indeling van de dis
tricten in de drie groepen hebben we verder als stelregel aangenomen, dat het 
hoogste percentage van de drie economische activiteiten in het district boven 
het landelijk gemiddelde moet liggen. Het landelijk gemiddelde bedraagt bij de 
veelzijdige economie 38,1%, bij de ondersteunende economie 27,1% en bij de 
eenzijdige economie 34,8%. 

Op deze wijze komen we tot een geografische indeling op grond van de eco
nomische activiteiten en wel naar het hoogste percentage in één van de drie 
vormen van economieën. Tot de veelzijdige economie behoren 40 districten, tot 
de ondersteunende en eenzijdige economie elk 31 districten en van 21 districten 
hebben we onvoldoende economische gegevens. 
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In de districten met de veelzijdige economie leeft ruim 40% van de bevolking, 
in de districten met de ondersteunende economie bijna 30%, in de districten met 
de eenzijdige economie ruim 20%. In de 21 districten met onvoldoende economi
sche gegevens woont 7% van de bevolking. De getallen zijn gegeven in tabel 
IV, 15. 

Tabel IV, 15. Bevolking ingedeeld naar economische criteria, 2e helft 18e 
eeuw 

Vorm van economie Aantal Aantal Percentage 
districten personen bevolking 

veelzijdige economie 40 1. 356. 603 41,7 
ondersteunende economie 34 943.372 29,0 
eenzijdige economie 34 719.156 22,1 
te weinig economische gegevens 21 234.540 7,2 

totaal 129 3.253.671 100,0 

Bij berekening van het gemiddeld aantal personen per district in ieder van 
de drie economische stelsels , blijkt dat het gemiddelde in de districten met de 
veelzijdige economie het hoogst is , meer dan het drievoudige van het gemiddel
de van de districten met onvoldoende economische gegevens. Iets lager is het 
gemiddeld aantal personen in de districten van de ondersteunende economie. 
Veel lager is het gemiddelde in de districten met een eenzijdige economie. De 
districten met onvoldoende economische gegevens zijn de hekkesluiters. Meren
deels zijn dit erg afgelegen districten, zoals Izatlan, Tuspa en Nombre de Dios , 
of zeer kleine districten als Lerma , Chietla, A tlatlauca en Xalapa del Marqués. 
Voorts behoren tot deze groep enkele mijnbouw gebieden , bijv. Pachuca en 
Tasco. Eigenlijk zou men deze tot de groep districten met een eenzijdige econo
mie moeten rekenen. In tabel IV, 16, vindt men het gemiddeld aantal personen 
per district. 

Tabel IV, 16. Gemiddeld aan tal personen per district bij indeling naar 
economische criteria, 2e helft 18e eeuw, met indices 

Vorm van economie 

veelzijdige economie 
ondersteunende economie 
eenzijdige economie 
te weinig economische gegevens 

Gemiddeld Nieuw Spanje 

Gemiddeld aantal 
personen 

33.915 
27.746 
21.152 
11.169 

25.222 

Indices 
( 11.169=100) 

303 , 7 
248,4 
189,4 
100 , 0 

225 , 8 

In bijlage VIII is de lijst opgenomen van de districten ingedeeld volgens de 
economische criteria. In kaart gebracht constateren we, dat de districten met 
een veelzijdige economie tot vijf kernen behoren. Deze zijn (kaart 40) : 

1. de kern Mexico Cd. met omgeving ; dit gebied strekt zich van Toluca tot 
voorbij Puebla uit. Hiertoe behoren de districten Mexico Cd., Sochimilco, 
Puebla, Malinalco, Mexicalcingo, Toluca, Cholula , Cuyoacan, Acatlan y 
Piastla, Izucar , Tepexi de la Seda, Guautitlan, Tezcuco, Atrisco en Chalco. 

2. de kern Valladolid met Charo, Xiquilpa en Tlazazalca. Wellicht hoort Sayula 
hierbij , maar het is waarschijnlijker, dat dit district tot de kern om Guada
laxara gerekend moet worden. Deze kern ligt buiten Nieuw Spanje. 
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3. de kern Oaxaca, bestaande uit de districten Antequera, Cimatlan y Chichi
capa, Cuatro Villas, Huexolotitlan en Iztepexi, tezamen Groot-Oaxaca vor
mend; verder behoren tot dit gebied Miaguatlan, Nexapa en Teozacualco. 

4. het noorden, bestaande uit San Luis Potosi, San Luis de la Paz, San Miguel 
el Grande, Querétaro, Celaya en León. 

5. de havens en kustgebieden: Vera Cruz Nueva, Papantla, Guazacualco, 
Guatulco y Guamelula, Acapulco met het daarachter gelegen Chilapa en ten
slotte Amula. 

De districten met de ondersteunende economie liggen vrijwel alle om het 
centrale kerngebied van Mexico, vooral ten oosten en ten westen van de hoofd
stad, de zuidelijke rand ontbreekt. De gordel strekt zich uit van Sochicoatlan 
tot Orizaba. Het westelijke gebied ligt ingeklemd tussen de kernen Mexico Cd. 
en het noorden. Dit toeleveringsgebied kan voedselgewassen en kleinvee naar 
twee zijden hebben geleverd, namelijk naar de hoofdstedelijke kern en het 
noordelijke mijn gebied . 

Andere toeleveringsgebieden zijn Valles en Guanaxuato voor het noorden, 
Mitla y Tlacolula voor Oaxaca, en Tlalpuxagua en Cuiseo de la Laguna voor 
Valladolid. Wellicht verzorgde Vera Cruz Vieja de levensmiddelen voorziening 
van Vera Cruz Nueva en Tlapa die van Acapulco. Het merendeel van de distric
ten met een ondersteunende economie leverden aan het kerngebied van Mexico 
en Puebla en aan de noordelijke mijnbouwdistricten (kaart 41). 

De districten met een eenzijdige economie lagen voornamelijk langs de kust; 
in Guerrero en Michoacán drongen zij echter tot diep in het binnenland door. 
De kernen Mexico en Oaxaca werden doo.r een brede strook van districten met 
een eenzijdige economie van elkaar gescheiden. In geringere mate was dit even
eens het geval met de kernen Valladolid en Mexico (kaart 42). 

De meerderheid van de districten met onvoldoende economische gegevens 
behoren tot de groep van districten met een eenzijdige economie, bestaande 
uit delfstoffen of het houden van grootvee. Daarnaast zijn er enkele kleine 
districten in de omgeving van Mexico Cd., die een geringe bevolking hebben 
(kaart 43). 

Driemaal komt duidelijk de cirkel tot uitdrukking, bestaande uit een kern 
met een veelzijdige economie, daaraan grenzend een gebied met ondersteunende 
economie, omgeven door een uitgestrekt terrein met een eenzijdige economie. 
Het grootste complex is de kern om Mexico Cd . , het tweede complex is Michoacán 
en het noorden, die moeilijk van elkaar te scheiden zijn. Het derde complex is 
Oaxaca, wel een kern, maar vrijwel zonder districten met een ondersteunende 
economie. Met de kern Oaxaca zijn de kust districten Guatulco en Guazacualco 
verbonden. De kern Oaxaca heeft een minder gespecialiseerd karakter, zij is 
meer ruraal dan de beide andere kernen (kaarten 44-46). 

Met de indeling van de districten op grond van de aard van de economische 
activiteiten zijn we gekomen tot een vaststelling van economische centra, mid
den zones en periferieën. In hoeverre valt de indeling op economische basis 
samen met die naar demografische criteria? Dit blijkt slechts gedeeltelijk het 
geval te zijn. Zeer duidelijk is dit voor de grote bevolkingscentra , die tegelij
kertijd brandpunten van gespecialiseerde economische activiteiten zijn, zoals 
Mexico Cd., Puebla, Valladolid, Oaxaca, de steden in het noorden San Luis 
Potosi, Querétaro, Celaya en León. Hier bestaat een volkomen overeenstemming 
met het model waarvan we zijn uitgegaan : grote bevolkingscentra met veel eco
nomische activiteiten van grote verscheidenheid. In ons model is deze kern om
geven door een soort overgangszone met minder bevolking dan in de centra en 
een minder gevarieerde economie. Aan de rand moesten de districten zijn met 
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Districten met onvoldoende economische gegevens (minder dan 5). 
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Veelzijdige, ondersteunende en eenzijdige economie in het complex Mexico. 

• districten met veelzijdige economie 

* districten met ondersteunende economie 

• districten met eenzijdige economie 
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Veelzijdige, ondersteunende en eenzijdige economie in het complex van 
Michoacán en het Noorden. 

• districten met veelzijdige economie 

• districten met ondersteunende economie 

• districten met eenzijdige economie 
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Veelzijdige, ondersteunende en eenzijdige economie in het complex Oaxaca. * districten met veelzijdige economie 

• districten met ondersteunende economie 

• districten met eenzijdige economie 
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een geringe bevolking en een eenzijdige economie. Dit laatste type komt vrij 
veelvuldig voor, o. a. Motines, Zacatula, Cinagua , Tinhuindin, Tancitaro, 
Cozamaloapa, Autlan, Iguala en Huexutla. Elf districten waarvan we onvoldoende 
economische gegevens hebben zijn tevens bevolkingsarm , o. a. Nombre de Dios, 
Venado y la Hedionda, Lerma, Chietla, Izatlan, Xalapa del Marqués. 

Door de economische en demografische indeling naast elkaar te zetten, zien we, 
dat de werkelijkheid gecompliceerder is dan de conceptie waarvan we zijn uitge
gaan. We kunnen twee varianten onderscheiden, naast de in het model besloten 
liggende mogelijkheden. 

1. Er zijn districten met een geringe bevolking - meestal zijn zij, gemeten naar 
de oppervlakte, ook van beperkte omvang - die toch een zeer gevarieerde 
economie bezitten. Demografisch beschouwd, behoren zij tot de middenzone , 
soms zelfs tot de periferie. Het is mogelijk twee typen te onderscheiden: 
a. kleine districten , die deel uitmaken van een groter complex. Deze distric
ten liggen voornamelijk in de omgeving van de stad Mexico, maar ze zijn ook 
in de nabijheid van de centra Oaxaca en Valladolid te vinden. Door de econo
mische criteria in onze beschouwing te betrekken, ontstaat er een aanéénge
sloten geheel om de centra. We zien nu duidelijk het nauwe relatienet tussen 
het centrum en zijn omgeving. 
b. de havenplaatsen , die alle een zeer geringe bevolking hebben, maar een 
uiterst belangrijke economische functie vervullen. 

2. De volkrijke districten, die ongeacht hun bevolkingsaantal toch een eenzijdige 
economische structuur vertonen. Dit is het geval bij de mijnbouw en bij dis
tricten met tropische landbouw, zoals suikerrietplantages . Het kunnen ook 
geografisch omvangrijke districten zijn, zodat ondanks het hoge bevolkings
aantal de bevolkingsdichtheid per oppervlakte-eenheid laag is. Voorbeelden 
van dergelijke demografisch volkrijke, maar economisch eenzijdige districten 
zijn : Cuernavaca, Villa Alta, Maravatio, Teguacán , Temazcaltepec en Tepos
coluia. 

Hoe gecompliceerd de werkelijkheid is, blijkt als we de spreiding van de dis
tricten nagaan al naar gelang naar economische of naar demografische criteria 
wordt gemeten. We constateren, dat de veelzijdige economie het meest in de 
kernen en midden zone van de bevolkingsconcentratie voorkomt. De ondersteu
nende en de eenzijdige economie vinden we vooral in de demografische midden
zone . De districten met minder dan vijf economische activiteiten behoren tot de 
periferie en voor een deel tot de middenzone ; zij komen in de kernen niet voor . 
In tabel IV, 17 worden de aantallen districten gegeven; in deze tabel zijn Ante
quera en de vier omliggende districten als één groot district Oaxaca gerekend. 

In het bovenstaande hebben we een geografische indeling op demografische 
basis en een geografische indeling op economische basis toegepast op de distric
ten. We kunnen hetzelfde doen met de economische activiteiten. Als we de demo
grafisch-geografische indeling van Nieuw Spanje, namelijk die in kernen, mid
denzones en periferieën, op de economische activiteiten toepassen, blijkt, dat 
het allerminst zo is, dat de demografische kernen uitsluitend op nijverheid, 
handel, groente- en fruitteelt zijn gespecialiseerd; in de kernen worden ook 
voedselgewassen verbouwd, er wordt groot- en kleinvee gehouden, er worden 
delfstoffen en natuurlijke rijkdommen geëxploiteerd. Evenzo vertonen de demo
grafische midden zones en de periferieën een breed spectrum van alle economi
sche activiteiten, geen enkele uitgezonderd. Het gaat veel meer om het relatieve 
overwicht van speciale bedrijfstakken in de drie demografische zones. Dit wordt 
duidelijk gedemonstreerd door tabel IV, 18. 
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Tabel IV, 17. De districten, ingedeeld naar demografische en economische 
criteria, 2e helft 18e eeuw 

Aantal 

Vormen van economie 

veelzijdige economie 
ondersteunende economie 
eenzijdige economie 
onvoldoende economische gegevens 

totaal 

Percentages 

veelzijdige economie 
ondersteunende economie 
eenzijdige economie 
onvoldoende economische gegevens 

totaal 

Bevolkingsconcentratie 
Kern Middenzone Periferie Totaal 

12 22 
8 16 
7 18 

9 

27 65 

30,8 56,4 
24 , 2 48,5 
20,6 52,9 
0 47,4 

21,6 52,0 

5 
9 
9 

10 

33 

12,8 
27,3 
26 , 5 
52,6 

26,4 

39 
33 
34 
19 

125 

100 , 0 
100 , 0 
100 , 0 
100,0 

100,0 

Indien we de economisch-geografische indeling van Nieuw Spanje op de econo
mische activiteiten toepassen, welke bestaat uit veelzijdige, ondersteunende en 
eenzijdige economieën en gebieden met onvoldoende economische gegevens, dan 
constateren we een sterk overwicht van de nijverheid, de handel en de groente
en fruitteelt in de veelzijdige economie, de verbouw van voedselgewassen en de 
kleinveehouderij zijn bijzonder belangrijk in de ondersteunende economie , de 
verbouw van plantage- en handelsgewassen , de natuurrijkdommen , de delfstoffen 
en de grootveehouderij hebben de voorrang in de eenzijdige economie. In de ge
bieden met onvoldoende economische gegevens vinden we vooral delfstoffen en 
voedselgewassen . Ook hier gaat het om relatieve verhoudingen, in de verschil
lende economische gebieden zijn in feite alle soorten van economische activiteiten 
vertegenwoordigd. 

Tabel IV , 18. De economische ac tiviteiten ingedeeld naar demografische 
cr iteria, 2e helft 18e eeuw 

Economische activiteiten Kern Middenzone Periferie Totaal 

Voedselgewassen 80 138 53 271 
Plantage-, handelsgewas sen 25 57 22 104 
Groenten, vruchten 45 90 17 152 
Veehouderij 55 87 36 178 
Natuur 42 70 34 146 
Handel 54 47 20 121 
Nijverheid 86 112 20 218 
Delfstoffen 22 50 18 90 

totaal 409 651 220 1.280 

Grootvee - kleinvee 

Grootvee 33 49 24 106 
Kleinvee 22 38 12 72 

totaal 55 87 36 178 
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Wel kunnen we constateren, dat de economische activiteiten beter in de econo
mische dan in de demografische indeling passen. Dit is begrijpelijk, omdat de 
economische indeling op een ordening van de economische activiteiten berust. 
In tabel IV, 19 vindt men de gegevens. 

Tabel IV, 19. De economische activiteiten ingedeeld naar economisch-geogra-
fische criteria, 2e helft 18e eeuw 

Economische activiteiten Veel- Onder- Een- Onvoldoende Totaal 
zijdig steunend zijdig economische 
econ. econ. econ. gegevens 

Voedselgewassen 95 105 61 10 271 
Plantage-, handelsgewassen 27 19 55 3 104 
Groenten, vruchten 86 27 36 3 152 
Veehouderij 58 60 52 8 178 
Natuur 51 26 64 5 146 
Handel 88 13 19 1 121 
Nijverheid 139 34 41 4 218 
Delfstoffen 21 17 39 13 90 

totaal 565 301 367 47 1.280 

Grootvee - kleinvee 

Grootvee 35 30 34 7 106 
Kleinvee 23 30 18 1 72 

totaal 58 60 52 8 178 

We kunnen dit nog duidelijker tot uitdrukking brengen door op de economische 
activiteiten dezelfde ordening toe te passen, die we bij de economisch-geografi
sche indeling gebruiken. Om echter spraakverwarring te voorkomen zullen we 
bij de economische activiteiten niet de termen veelzijdig, ondersteunend of een
zijdig gebruiken, maar de neutralere aanduidingen A, B en C. Onder A vatten 
we samen nijverheid, handel, groente- en fruitteelt, B bestaat uit de verbouw 
van voedselgewassen en het houden van kleinvee, onder C vallen de verbouw 
van plantage- en handelsgewassen , het houden van grootvee, de vergaring van 
natuurlijke rijkdommen en de exploitatie van delfstoffen. Bij de geografische 
indelingen hebben we de bevolkingscijfers van de gebieden toegevoegd. 

In de demografisch-geografische indeling zien we, dat de midden zone econo
misch meer dan de helft van alle economische activiteiten uitoefent, maar slechts 
40% van de bevolking heeft. Bij de periferie is de wanverhouding tussen het 
aandeel in de economische activiteiten en het deel van de bevolking, dat in de 
periferie woont, nog sterker. De kernen hebben meer dan de helft van de be
volking, maar zij zijn slechts bij een derde van de economische activiteiten be
trokken. In tabel IV, 20 worden de aantallen en percentages van de economische 
activiteiten vermeld. 

Bij de economisch-geografische indeling bestaat er een zekere evenwichtigheid 
tussen de verdeling van de economische activiteiten over de zones en die van de 
bevolking, de percentages wijken niet veel van elkaar af. Bij de gebieden met 
een veelzijdige en een eenzijdige economie is het aandeel in het geheel van de 
economische activiteiten groter dan het aandeel in de bevolking. In de gebieden 
met een ondersteunende economie en met onvoldoende economische gegevens 
blijft de economische bedrijvigheid achter bij het bevolkingsaandeel, de verschil
len zijn echter niet groot. 
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Tabel IV, 20. Economische activiteiten, in drie rubriekeri" geordend, naar 
Aantal demografisch -geografische indeling, 2e helft 18e eeuw 

Economische activiteiten Demografisch-geografische indeling 
kern midden zone periferie totaal 

A 185 249 57 491 
B 102 176 65 343 
C 122 226 98 446 

totaal 409 651 220 1. 280 

Bevolking 1. 758. 305 1.318.547 176.819 3.253.671 

Percentages 

A 37,7 50,7 11,6 100,0 
B 29,7 51,3 19,0 100,0 
C 27 , 4 50,6 22,0 100,0 

totaal 32,0 50,8 17,2 100,0 

Bevolking 54,0 40,5 5,5 100,0 

We kunnen het bovenstaande illustreren met de aantallen en de percentages 
van de economische activiteiten. Deze worden vergeleken met de bevolkings
cijfers en - percentages, zie tabel IV, 21. 

Tabel IV, 21. Economische activiteiten, in drie rubrieken geordend, naar 
economisch -geografische indeling 

Aantal 

Economische Economisch-geografische indeling 
activiteiten Veelzijdig Ondersteunend Eenzijdig Onvoldoende Totaal 

economisch economisch economisch gegevens 

A 313 74 96 8 491 
B 118 135 79 11 343 
C 134 92 192 28 446 

totaal 565 301 367 47 1. 280 

Bevolking 1. 356.603 943.372 719.156 234.540 3.253.671 

Percentages 

A 63,7 15,1 19,6 1,6 100,0 
B 34 , 4 39,4 23,0 3,2 100,0 
C 30,0 20,6 43,1 6,3 100,0 

totaal 44,1 23,5 28,7 3,7 100,0 

Bevolking 41,7 29 , 0 22 , 1 7,2 100,0 

De conclusies , waartoe we gekomen zijn op grond van de tabellen IV , 20 en 
21, worden bevestigd door de berekening van de correlatie-coëfficiënten tussen 
de bevolking en de economische activiteiten. Als bezwaar tegen de toegepaste 
methode dient uitdrukkelijk vermeld te worden, dat het hier gaat om reeksen 
van slechts drie getallen. Bij toepassing van de economisch- geografische indeling 
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is de correlatie-coëfficiënt tussen bevolking en economische activiteiten: 
r = +0,9478; n = 3; bij gebruikmaking van de demografisch-geografische indeling 
is de coëfficiënt veel lager: r = +0,6468; n = 3. Dit resultaat is in overeenstem
ming met de reeds eerder door ons geconstateerde wanverhouding tussen de 
verdeling van de economische activiteiten en van de bevolking. 

Er zijn twee mogelijkheden om dit te verklaren: 

1. de demografische indeling in kern, midden zone en periferie is onjuist en dan 
moet zulks blijken bij gebruikmaking van andere criteria; 

2. de economische activiteiten passen niet in deze indeling en dan moet dit tot 
uitdrukking komen, wanneer we de economische activiteiten met andere crite
ria dan de bevolking vergelijken. 

Als andere criteria hebben we tot onze beschikking de parochies, de kerkelijke 
instellingen en de monumenten. Van de laatste groep weten we, dat deze niet ge
heel in de schema's past. In tabel IV, 22 is de verdeling van de parochies, ker
kelijke instellingen en monumenten over de rubrieken van de economisch-geogra
fische indeling opgegeven. 

Tabel IV, 22. Parochies, kerkelijke instellingen en monumenten, naar 
demografisch-geografische indeling, ca 1800 

Instellingen 

Parochies 
Kerkelijke instellingen 
Monumenten 

Instellingen 

Parochies 
Kerkelijke instellingen 
Monumenten 

Demografisch-geografische indeling 
kern midden zone periferie totaal 

377 
456 
485 

395 
407 
215 

92 
94 
47 

Economisch-geografische indeling 

864 
957 
747 

Veel- Onder- Een- Onvoldoende Totaal 
zijdig steunend zijdig gegevens 
econ. 

331 
420 
510 

econ. 

222 
223 
135 

econ. 

227 
227 
62 

84 
87 
40 

864 
957 
747 

Bij de demografische indeling zijn er meer parochies in de midden zone dan in 
de kern, overigens zijn de kerkelijke instellingen en de monumenten meer in de 
kern geconcentreerd. Bij deze twee groepen vinden we de vermindering als men 
van kern naar periferie gaat. Bij de economische indeling zijn er evenmin be
langrijke afwijkingen. Overeenkomstig de verwachting zijn de gebieden met een 
veelzijdige economie tevens centra met veel parochies, kerkelijke instellingen en 
monumenten. Tussen de gebieden met de ondersteunende en met de eenzijdige 
economie is er weinig verschil, behalve bij de monumenten. De gebieden met 
onvoldoende economische gegevens komen helemaal achteraan. 

Met gebruikmaking van de beide manieren van indeling hebben we de correla
tie-coëfficiënten berekend tussen de economische activiteiten, de bevolking, de 
parochies, de kerkelijke instellingen en de monumenten. Het resultaat is te zien 
in tabel IV, 23. 

We constateren, dat in de economisch-geografische indeling er een grote mate 
van overeenstemming bestaat in de spreiding van bevolking, economische acti
viteiten en de kerkelijke organisatie, zowel bij de parochies als de kerkelijke 
instellingen. De monumenten passen minder goed in het algehele beeld, maar dit 
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Tabel IV, 23. Correlatie-coëfficiënten tussen bevolking, economische activitei
ten, parochies, kerkelijke instellingen en monumenten, op 
grond van de economisch-geografische en van de demografisch
geografische indeling, 2e helft 18e eeuw 

Correlatie-coëfficiënten 
(n = 3) 

Bevolking - Economische activiteiten 
Bevolking - Parochies 
Bevolking - Kerkelijke instellingen 
Bevolking - Monumenten 

Economische activiteiten - Parochies 
Economische activiteiten - Kerkelijke instellingen 
Economische activiteiten - Monumenten 

Parochies - Kerkelijke instellingen 
Parochies - Monumenten 

Kerkelijke Instellingen - Monumenten 

Economisch
geografische 
indeling 

+ 0,9478 
+ 0,9752 
+ 0,9650 
+ 0,8635 

+ 0,9941 
+ 0,9743 
+ 0,8132 

+ 0,9764 
+ 0,8229 

+ 0,9228 

Demografisch -
geografische 
indeling 

+ 0,6468 
+ 0,9480 
+ 0,9891 
+ 0,9271 

+ 0,8569 
+ 0,7521 
+ 0,3137 

+ 0,9842 
+ 0,7582 

+ 0,8617 

dient te worden toegeschreven aan de vrij willekeurige spreiding der monu
menten en aan de toevallige gebeurtenissen, waardoor de monumenten bewaard 
zijn gebleven. Er is een goede correlatie-coëfficiënt tussen kerkelijke instel
lingen en monumenten, maar dat is niet verwonderlijk, omdat van zeer veel 
kerkelijke instellingen, zoals kerken, kloosters, colegios en ziekenhuizen, de 
gebouwen als monument bewaard zijn gebleven. Volgens de monumentenlijst 
van Van Oss, welke echter een groter gebied dan alleen Nieuw Spanje beslaat, 
zijn er van de 861 monumenten slechts 143 van burgerlijke autoriteiten en par
ticulieren (16,6%), de overige zijn van geestelijke signatuur 21. 

De demografisch-geografische indeling geeft hoge correlatie-coëfficiënten 
voor de bevolking enerzijds en de parochies, kerkelijke instellingen en monu
menten anderzijds. Lage correlatie-coëfficiënten treden op in al die gevallen, 
wanneer bij een vergelijking de economische activiteiten zijn betrokken. Tevens 
is er weinig verband met de monumenten, maar dat is hierboven al nader toe
gelicht. 

Met behulp van de correlatie-berekeningen kunnen we de vraag betreffende 
de lage correlatie-coëfficiënten tussen bevolking en economische activiteiten bij 
gebruikmaking van de demografisch-geografische indeling beantwoorden. Gezien 
de hoge correlatie-coëfficiënten bij de demografisch-geografische indeling tussen 
bevolking enerzijds en parochies, kerkelijke instellingen en monumenten ander
zijds en de grote mate van overeenkomst tussen parochies en kerkelijke instel
lingen, blijkt de indeling in kern, midden zone en periferie niet onjuist te zijn. 
We constateren evenwel, dat de economische activiteiten ook bij vergelijking 
met andere criteria tot een zeer lage correlatie-coëfficiënt komen, zodat de oor
zaak hiervan bij de economische activiteiten gezocht dient te worden. De econo
mische activiteiten zijn slechts ten dele afhankelijk van de bevolkingsconcentra
tie , maar er zijn ook andere factoren, zoals ligging en omgeving in het spel. 

Kenmerkend voor de demografische centra is, dat ze nog tamelijk los naast 
elkaar kunnen staan. In deze eeuwen van een overwegend agrarische economie 
kunnen er nog bevolkingsconcentraties optreden, die niet economisch gespecia
liseerd of gedifferentieerd zijn. In de structuur van de economische centra 
bestaat een veel groter onderlinge afhankelijkheid tussen de districten. In een 
economisch centrum wordt de kern gevormd door één stad met een sterke con
centratie van de bevolking. Bij uitzondering kunnen het twee of zelfs nog meer 
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grote steden zijn. Met de kern is een netwerk van tal van kleinere plaatsen 
verbonden, die tot het geheel een belangrijke economische bijdrage leveren. 
De economische structuur is gecompliceerder dan de demografische en zij past 
daardoor moeilijker in een indeling, die uitsluitend op demografische verschillen 
van bevolkingsgrootte berust. 

Bovendien komt ook thans opnieuw tot uitdrukking, dat de verspreiding van 
de parochies en de kerkelijke instellingen een duidelijk inzicht verschaft in de 
organisatorische structuur van geheel Nieuw Spanje en dat deze in grote over
eenstemming is met de economische en demografische opbouw van het land. 

In de hoofdstukken over de demografie en de kerkelijke organisatie zijn we 
op ontwikkelingen gestuit, die specifiek voor Nieuw Spanje waren. We willen 
deze nu in verband brengen met de economische omstandigheden. Er zijn zes 
punten, die onze aandacht vragen: 

1. De fluctuaties in het aantal tributarios tussen 1570 en 1800, waarbij grote 
lokale en regionale verschillen werden geconstateerd. 

2. De bevolkingsconcentratie in oude en nieuwe kernen in 1570, 1620 en 1800 . 
De gebieden met teruggang zullen uitvoerig in een volgend hoofdstuk ter 
sprake komen. 

3. De migratie tussen 1645 en 1800. 
4. De epidemieën van vóór 1570 tot 1800. 
5. De etnische samenstelling van de bevolking. 
6. De kerkelijke organisatie in parochies en doctrinas~ de verhouding tussen 

regulieren en seculieren en tussen de drie geestelijke orden onderling. 

Twee fasen markeren het verloop van het aantal tributarios: een daling van 
1570 tot het dieptepunt en een stijging van het dieptepunt tot 1800. In het 
eerdere gedeelte over de bevolking hebben we een daling tot 30% van het niveau 
van 1570 gunstig genoemd en een Jeruggang tot beneden 10% als ongunstig aan
gemerkt. Er bleven 33 districten boven de 30% en 20 districten raakten onder 
de 10%. We hebben de economische activiteiten in deze beide groepen van dis
tricten nagegaan. De districten met een relatief geringe vermindering van het 
aantal tributarios (index boven 30,0) worden gekenmerkt door een omvangrijke 
handel en door meer nijverheid, groter verbouw van plantage- en handels ge
wassen, groente- en fruitteelt en meer natuurrijkdommen dan in Nieuw Spanje 
in het algemeen aanwezig waren. Ze bleven daarentegen in de verbouw van 
voedingsgewassen, de veehouderij (zowel grootvee als kleinvee) en in de delf
stoffen nogal ver achter bij het landsgemiddelde . Dit betekent, dat in deze 
districten de veelzijdige economie goed ontwikkeld was, maar dat vooral de 
ondersteunende economie in gebreke bleef. 

De districten met een daling beneden 10% laten het spiegelbeeld zien, vooral 
de veehouderij was sterk ontwikkeld, in het bijzonder van het kleinvee, er 
werden veel meer voedselgewassen verbouwd dan in de overige delen van het 
land en deze districten waren rijk aan delfstoffen. Alle andere economische 
activiteiten bleven beneden het landsgemiddelde , met uitzon:dering van de na
tuurlijke rijkdommen. De ondersteunende en de eenzijdige economie waren heel 
sterk, terwijl de veelzijdige economie ver achter bleef. 

Na de daling van het aantal tributarios volgde het herstel. We hebben daarbij 
een onderscheid gemaakt tussen een vermeerdering tot meer dan het vijfvoudige 
(index 500,0) van het peil op het dieptepunt en een vermeerdering, die beneden 
het drievoudige (index 300,0) bleef. In 32 districten vond de vermeerdering tot 
boven 500,0 plaats, in 41 districten werd de 300,0 niet bereikt. We hebben de 
economische activiteiten in de beide groepen van districten nagegaan. In de 
districten met de grote groei lagen de percentages van de veehouderij, de voed
selgewassen en de delfstoffen boven het lands gemiddelde , alle andere pecentages 
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lagen er onder. Dit betekent, dat vooral de ondersteunende economie ver boven 
het lands gemiddelde lag, evenals de eenzijdige economie; de veelzijdige economie 
daarentegen bleef ver onder het landsgemiddelde . 

De 41 districten, waar het herstel minder explosief is verlopen, toonden het 
spiegelbeeld. Een gunstig verloop voor de nijverheid, de handel, de natuurpro
ducten en de groenten en vruchten. De enige uitzondering vormden de plantage
en handelsgewassen , die zowel in de districten met een vermeerdering boven 500 
als in de districten met een toename beneden 300, beneden het landsgemiddelde 
bleven. De percentages vindt men in tabel IV, 24. 

Tabel IV, 24. Percentages van economische activiteiten in districten met een 
excessieve ontwikkeling van het aantal tributarios, 1570-1800 

Economische activiteiten 

voedselgewassen 
plantage-, handelsgewas sen 
groenten, vruchten 
veehouderij 
natuur 
handel 
nijverheid 
delfstoffen 

totaal 

veelzijdige economie 
ondersteunende economie 
eenzijdige economie 

totaal 

1570-dieptepunt 
indices 

boven beneden 
30 10 

18,5 24,4 
9,9 5,1 

13,2 5,8 
11,6 21,8 
12,1 12,2 
12,6 5,8 
18,3 13,5 

3, 8 11,4 

100,0 100,0 

44,1 25,0 
22,0 35,9 
33,9 39,1 

100,0 100,0 

dieptepunt-1800 
indices 

boven beneden 
500 300 

23,3 19,1 
7,5 7,8 

10,3 12,2 
18,5 10,4 
9,9 13,7 
5,1 12,6 

16,5 20,4 
8,9 3,8 

100,0 100,0 

31,8 45,2 
32,2 23,1 
36,0 31,7 

100,0 100,0 

Als we in tabel IV, 24 de percentages van de economische activiteiten in de 
periode van neergang van het aantal tributarios en in de periode van herstel 
van het aantal tributarios met elkaar vergelijken, komen we tot een merkwaardig 
resultaat. Er bestaat een volledige overeenkomst in de ontwikkeling van de eco
nomische activiteiten in de districten, waar de daling van het aantal tributarios 
zich vrij gunstig voltrok (index boven 30) en waar de stijging vanaf het diepte
punt weinig uitbundig was (index beneden 300). Anderzijds was ook de ontwik
keling van de economische activiteiten volkomen gelijk in de districten met een 
diepe daling van het aantal tributarios (index beneden 10) en een snelle groei 
nadat het dieptepunt was gepasseerd (index boven 500). In de districten met 
gematigde demografische fluctuaties waren nijverheid, handel en de teelt van 
groenten en vruchten zeer belangrijk. Het waren de districten, waarin de veel
zijdige economie domineerde. De economische diversiteit verminderde de kans op 
zeer scherpe bevolkingsschommelingen , niet naar beneden, en evenmin naar 
boven. In de districten met de bijna onvoorstelbare teruggang van de tributarios 
tot beneden 10% en een groei tot boven het vijfvoudige waren de verbouw van 
voedselgewassen, de veehouderij en de delfstoffen sterk ontwikkeld. In deze 
districten waren de ondersteunende en de eenzijdige economie belangrijk, de 
veelzijdige economie bleef ver beneden het landsgemiddelde . 

We mogen hieruit concluderen, dat het afhankelijke karakter en de eenzijdig
heid in de economie de kans op heftige schommelingen in het aantal tributarios 
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vergrootten, ze leidden tot demografische instabiliteit. Deze conclusies, langs 
een andere weg bereikt, stemmen overeen met die van ons onderzoek van de 
efemere economie, zoals in het volgend hoofdstuk zal blijken. 

Indien we de gehele periode 1570-1800 beschouwen en een index voor de tri
butarios in 1800 boven de 150 als gunstig aanmerken (1570 = 100) en een index 
beneden 50 als ongunstig , dan zijn er 15 districten met een index boven 150 
en 36 districten met een index beneden 50. De percentages van de economische 
activiteiten in deze districten wijken slechts in enkele gevallen duidelijk van 
het lands gemiddelde af. In de groep van 15 districten (index boven 150) waren 
de veehouderij en de plantage- en handelsgewassen belangrijk, daarentegen 
waren handel en nijverheid minder ontwikkeld. De achterblijvende districten 
(index beneden 50) vertonen weer het oude patroon van de excessieve ontwik
keling: de verbouw van voedselgewassen, de veehouderij en de delfstoffen 
lagen boven het landsgemiddelde , alle overige economische activiteiten bleven 
er onder. 

Bij de behandeling van de bevolkingsconcentratie hebben we onderscheiden: 
oude kernen en nieuwe kernen. De oude kernen waren reeds aanwezig in 1570 
en zij konden zich handhaven tot 1800. De nieuwe kernen ontstonden na 1600/ 
1620. Vijftien districten behoorden tot de oude kernen en acht tot de nieuwe. 

In de kernen heerste grote economische bedrijvigheid. Dit komt tot uitdruk
king in het aantal criteria van economische activiteiten per district. Het gemid
deld aantal economische activiteiten per district bedroeg in de oude kernen 12,4 
en in de nieuwe 13,6, terwijl het landsgemiddelde per district 9,9 bedroeg. De 
percentages van de economische activiteiten in de kernen zijn gegeven in tabel 
IV, 25. 

Tabel IV, 25. Percen tages van economische activiteiten in de oude en 
nieuwe kernen 

Economische activiteiten Oude kernen Nieuwe kernen 

voedselgewassen 20,6 19,2 
plantage-, handelsgewassen 5,8 10,1 
groenten, vruchten 9,4 9,2 
veehouderij 13,5 13,8 
natuur 12,1 11,9 
handel 12,6 9,2 
nijverheid 22 , 4 17,4 
delfstoffen 3,6 9,2 

totaal 100,0 100,0 

veelzijdige economie 44,4 35 , 8 
ondersteunende economie 26,5 25,7 
eenzijdige economie 29,1 38,5 

totaal 100,0 100,0 

De oude kernen muntten in het bijzonder uit in nijverheid en handel; ze had
den een hoog percentage voor de veelzijdige economie. In de nieuwe kernen 
waren de percentages hoog voor de delfstoffen en de plantage- en handelsge
wassen ; net iets boven het landsgemiddelde lagen de nijverheid en de natuur
producten. De nieuwe kernen hadden een hoog percentage voor de eenzijdige 
economie. In de nieuwe kernen moet de bevolkingsgroei worden toegeschreven 
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aan mijnbouw en plantages. Tot de bloei van de nieuwe kernen zal de ligging 
in de nabijheid van de oude kern Mexico zeker hebben bijgedragen. Het econo
misch karakter van de nieuwe kernen week volkomen af van de oude. 

De economische activiteiten in de gebieden met bevolkingsteruggang I en II 
zullen in ander verband hierna worden behandeld. 

De relatie tussen de migratie en de economische activiteiten is moeilijk te 
bepalen, omdat we gepoogd hebben de omvang van de migratie op een indirecte 
wijze vast te stellen. De criteria, die we daarbij hebben toegepast (p. 32), 
hebben in de hand gewerkt, dat alleen de districten met een vrij grote bevol
kingsconcentratie in het onderzoek werden betrokken. In dergelijke volkrijke 
districten zijn handel, nijverheid en de groente- en fruitteelt belangrijke bron
nen van bestaan. Uit het onderzoek naar de samenhang tussen de migratie en 
de economische activiteiten krijgt men de indruk, dat de migratie bestaat uit 
een trek van volkrijke districten met een arbeidsintensieve economie naar andere 
districten van ongeveer gelijke aard. Het is moeilijk om de push- en pull-factoren 
te ontdekken. 

In het algemeen kan men zeggen, dat de immigratie gericht was op districten 
waar voedselgewassen werden verbouwd. Deze trek was er gedurende de gehele 
periode van 1645-1800. Dit zou kunnen wijzen op een behoefte aan nieuwe cul
tuurgronden, toen het aantal tributarios weer begon toe te nemen. Vanaf 1688 
is er voorts immigratie in de mijnstreken. Gedurende de periode van 1743 tot 
1800 zijn er negen mijndistricten met immigratie. Zeer duidelijk is er gep.urende 
de gehele tijd van 1645 tot 1800 een emigratie uit de districten met nijverheid, 
wellicht wat in geringere mate uit de districten met handel en groente- en 
fruitteelt; emigratie dus uit volkrijke gebieden met een arbeidsintensieve econo
mie. In de districten met plantage- en handelsgewassen vond enige immigratie 
plaats gedurende de periode van 1688- 1743, deze was vooral gericht naar de 
'nieuwe kernen'. In de daarop volgende periode van 1743- 1800 moet er emigratie 
zijn geweest uit de districten met plantage- en handelsgewassen . In de distric
ten met veehouderij was er immigratie in de perioden 1645-1688 en van 1743-1800. 

Tabel IV, 26. Percentages van economische activiteiten in de districten met 
migratie, 1645- 1800 

Economische activiteiten 1645 - 1688 1688 - 1743 1743 - 1800 
immi- emi- immi- emi- immi- emi-
gratie gratie gratie gratie gratie gratie 

voedselgewassen 23,8 15,0 24,6 22,5 25 , 3 19,5 
plantage- , handelsgewassen 8,1 7 , 8 9 , 2 5,9 4,7 8,7 
groenten, vruchten 10,0 12,6 11 , 3 10,8 10,3 11,7 
veehouderij 17,5 11 , 6 13,3 13,2 20 , 2 10,8 
natuur 10,0 11 , 2 12,0 9 , 8 6,3 12,0 
handel 8,7 14,6 7, 8 12,8 11,9 12,4 
nijverheid 14,4 20,9 14 , 8 21 , 6 13,8 19,9 
delfstoffen 7, 5 6,3 7, 0 3 , 4 7,5 5,0 

totaal 100 , 0 100,0 100 , 0 100,0 100,0 100,0 

veelzijdige economie 33 , 1 48,1 33,8 45,1 36,0 44,0 
ondersteunende economie 33,8 19,4 31,0 29,4 34,4 24,1 
eenzijdige economie 33,1 32,5 35,2 25,5 29,6 31,9 

totaal 100,0 100,0 100 , 0 100 , 0 100,0 100,0 
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Er was emigratie uit de districten met natuurproducten in de periode 1743-1800. 
Overigens dienen we te bedenken, dat de meeste districten met plantage- en 
handelsgewas sen , veehouderij, natuurproducten en delfstoffen tot de dunbe
volkte gebieden behoorden, waardoor zij buiten ons onderzoek zijn geraakt. De 
percentages van de economische activiteiten kan men vinden in tabel IV, 26. 

Bij de behandeling van de epidemieën bleken er verschillen te bestaan tussen 
de ziekten, die vóór 1570 heersten en na dat tijdstip in verband met de ver
spreiding. Bij het onderzoek naar de samenhang tussen de economische activi
teiten en de epidemieën constateren we, dat er drie verschillende patronen be
staan: de epidemieën van vóór 1570, die van 1570-1645 en die van 1688-1800. 
Gedurende deze perioden heersten de ziekten in resp. 27, 51 en 17 districten. 

Als we de economische activiteiten nagaan in de districten, die door de ziekten 
werden getroffen, stellen we vast, dat het in de periode vóór 1570 vooral dis
tricten betrof, waarin de handel, de natuurproducten en de plantage- en han
delsgewassen belangrijk waren. Tot de rubriek handel behoren volgens de door 
ons gebruikte indeling de havens, de handelscentra, de markten en de herber
gen. We kunnen deze plaatsen aanmerken als de haarden van waaruit de ziekten 
zich over het land verbreidden. Bij de havens hadden die aan de Stl1le Zuidzee 
veel meer onder de ziekten te lijden dan die aan de Golf van Mexico. In de pe
riode van vóór 1570-1600/1620 woedden drie epidemieën in de districten aan de 
Golf van Mexico tegen negen in de districten aan de Stille Zuidzee. Wellicht is 
ook Oost-Azië een bron van besmetting geweest. Onder de economische activi
teiten wordt naast de handel ook de 'natuur' veelvuldig genoemd. Daar moet in 
dit geval de visserij onder worden verstaan. In 12 van de 27 districten werd de 
visserij beoefend, voor een groot deel was dit zeevisserij langs de kust. Voorts 
werden in het bijzonder de gebieden aangetast, waar plantage- en handelsge
wassen werden verbouwd. In het algemeen zijn dit de tropische en subtropische 
gebieden aan of nabij de kust. De kustgebieden met havens, vissersplaatsen en 
plantages, waren de streken van Nieuw Spanje die het meest met de buitenwereld 
in contact kwamen. 

Als plantage- en handelsgewassen dienen vooral katoen en suikerriet te worden 
genoemd: de katoen werd in 15 en het suikerriet in 10 districten verbouwd. 
Merkwaardigerwijze werden eveneens in de periode 1688-1743 vooral de districten 
met katoenbouw getroffen. Van de 12 districten werd er in 8 katoen verbouwd en 
in 4 suikerriet. 

De districten, die vóór 1570 door opidemieën werden getroffen, bleven op het 
gebied van de voedselgewassen, de nijverheid en de delfstoffen beneden het 
landsgemiddelde . Ze worden gekenmerkt door hoge percentages voor de veelzij
dige economie, maar lage voor de ondersteunende economie. Het is niet uitge
sloten, dat deze districten niet alleen door epidemieën zijn geteisterd, maar ook 
door hongersnood. 

In de periode 1570-1600/1620 werden 42 districten door epidemieën getroffen 
en tussen 1600/1620-1645 9 districten. Van deze negen hadden er acht ook reeds 
in de vroegere periode onder de ziekten te lijden gehad. 

Onder de economische activiteiten gedurende de periode van 1570-1645 waren 
de voedselgewassen zeer belangrijk, voornamelijk maïs, bonen, tarwe en gerst. 
In hoeverre de Europese tarwe- en gerstbouw tot voedselgebrek onder de In
dianen heeft geleid, waardoor ze een gemakkelijke prooi voor de ziekten werden , 
is moeilijk uit te maken. In deze districten waren de verbouw van plantage- en 
handelsgewassen , de groente- en fruitteelt en de handel weinig ontwikkeld. De 
ondersteunende economie was in deze districten van betekenis. 

Tussen 1688-1800 leden 17 districten onder allerlei ziekten. Het waren distric
ten met handel en nijverheid, vooral de centra van het land werden getroffen. 
De districten hadden een zeer hoog percentage in de veelzijdige economie met 
daarnaast een bijzonder laag percentage in de ondersteunende economie. Dit 
betrof in het bijzonder de verbouw van voedselgewassen en de veehouderij. 
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In tabel IV, 27 zijn de percentages van de economische activiteiten vermeld. 

Tabel IV, 27. Percentages van economische activiteiten in districten, die 
door epidemieën werden geteisterd, vóór 1570-1800 

Economische activiteiten 

voedselgewassen 
plantage-, handelsgewassen 
groenten, vruchten 
veehouderij 
natuur (o . a. vis) 
handel (o.a. havens) 
nijverheid 
delfstoffen 

totaal 

veelzijdige economie 
ondersteunende economie 
eenzijdige economie 

totaal 

vóór 1570 

15,8 
12,3 
12,6 
12,8 
14 , 0 
14 , 2 
13 , 2 
5,1 

100,0 

40,0 
21,2 
38,8 

100,0 

1570 - 1645 

26,9 
5,9 
8 , 8 

14,6 
11,6 
7,4 

17,3 
7,5 

100,0 

33 , 6 
35,0 
31,4 

100 , 0 

1688 - 1800 

15,0 
6,6 

12,6 
7,4 
9,4 

18,9 
23 , 1 

7 , 0 

100 , 0 

54,5 
16,8 
28,7 

100,0 

De periode van 1570- 1600/1620 is bijzonder interessant , omdat we naast elkaar 
hebben de districten met epidemieën en de districten met een grote vermindering 
v an het aantal tributarios. In 42 districten heersten epidemieën, ter zelfder tijd 
daalde in 39 districten het aantal tributarios met meer dan 70 % (index 30 , 0 of 
minder , 1570 = 100). Bij een oppervlakkige beschouwing zou gemakkelijk ge
concludeerd kunnen worden, dat de vermindering van het aantal tributarios 
een direkt gevolg was van de epidemieën. Dit is evenwel een te simplistische 
oplossing , in werkelijkheid was de situatie gecompliceerder. Een onderzoek naar 
dit probleem verschaft ons de gelegenheid een beter inzicht te krijgen in de oor
zaken van de achteruitgang van het aantal tributarios. 

Van de 42 door epidemieën aangetaste districten behoorden er slechts 12 tot 
de groep van districten met een daling van het aantal tributarios beneden 30,0%. 
In de andere districten hadden wel de ziekten gewoed , maar zij leidden niet tot 
een dramatische teruggang van de tributarios. Anderzijds waren er 27 districten 
van de 39 met een vermindering van de tributarios tot beneden 30,0 %, die niet 
onder de ziekten te lijden hadden gehad. We zien. dat ziekte en teruggang van 
het aantal tributarios elkaar slechts in beperkte mate dekken. 

Allereerst willen we de 42 districten met epidemieën aan een nader onderzoek 
onderwerpen. In 12 hiervan werd zilver gewonnen en in 30 niet. De vermindering 
van het aantal tributarios tussen 1570 en 1600/1620 was vrijwel gelijk in beide 
groepen van districten en deze was ook dezelfde als in geheel Nieuw Spanje. De 
door epidemieën getroffen districten hadden geen grotere te!,uggang d an de an 
dere districten. Wel hadden de door epidemieën geteisterde districten in 1570 
een veel hoger gemiddeld aantal tributarios dan dat van geheel Nieuw Spanje. 
Ondanks de epidemieën wa s ook in 1600/1620 dit gemiddelde nog ver boven het 
landsgemiddelde . Dit is een herhaling van onze vroegere conclusie, dat vooral 
de volkrijke gebieden werden getroffen door de ziekten. en dat deze districten 
ondanks de epidemieën toch tot d e dichtst bevolkte gebieden bleven behoren. 
De aantallen vindt men in tabel IV, 28. 

In de 30 districten zonder zilverwinning behaalden de voedselgewassen een 
hoog percentage ; er was weinig handel en groente- en fruitteelt. In de 12 
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Tabel IV, 28. Aantal tributarios in 42 districten, waarin epidemieën 
heersten, 1570-1600/1620, met indices 

30 districten zonder zilverwinning 
12 districten met zilverwinning 

Index Nieuw Spanje 1600/20 (1570=100) 

Gemiddeld aantal tributarios per district 

30 districten zonder zilverwinning 
12 districten met zilverwinning 

Gemiddelde van geheel Nieuw Spanje 

Tributarios Index 
1570 1600/20 (1570=100) 

267.341 105.487 39,5 
118.802 47.293 39,8 

39,7 

8.911 3.516 
9.900 3.941 

5.804 2.307 

districten met zilverwinning had men uiteraard een hoog percentage voor de 
delfstoffen en eveneens voor de nijverheid. 

De groep van 39 districten met een bevolkingsteruggang tot 30,0% of minder 
van het peil in 1570 was als volgt samengesteld ; 
8 districten met epidemieën, zonder zilverwinning (A) 
4 districten met epidemieën, met zilverwinning (B) 
11 districten zonder epidemieën , met zilverwinning (C) 
16 districten zonder epidemieën, zonder zilverwinning (D). 
Indien we de aantallen tributarios berekenen, blijken de districten met epide
mieën, ongeacht of er mijnbouw was of niet , tot de volkrijkste te behoren. De 
daling van het aantal tributarios in de zilvermijn districten was zeer groot. 
Deze districten waren in 1570 al dun bevolkt, dit was in 1600/1620 nog verergerd. 
Zeer duidelijk treedt nu aan het licht, dat er bij de vermindering van het aantal 
tributarios in ieder geval twee processen aan de gang waren; enerzijds de epi
demieën, die vooral in de dichtbevolkte streken slachtoffers maakten, anderzijds 
een achteruitgang in de zilverwinning, die vooral in de dunbevolkte streken 
werd bedreven. Deze achteruitgang was van nog ernstiger aard dan die, welke 
door de epidemieën werd veroorzaakt. De vier districten met epidemieën en met 
mijnbouw, waarvan men zou verwachten, dat zij dubbel werden getroffen, pas
ten geheel in het schema van de districten met epidemieën; ze waren volkrijk en 
de daling was hier het geringst, vergeleken met de andere drie groepen. In 
tabel IV, 29 zijn de aantallen tributarios en de indices in de vier groepen van 
districten opgenomen. 

Tabel IV, 29. Aantal tributarios in districten met teruggang tot beneden 
30,0%, 1570-1600/1620 en indices 

Districten 

met epidemieën, zonder mijnbouw 
(A) 

met epidemieën, met mijn,bou w (B) 
zonder epidemieën, met mijn-t 
bouw (C) 
zonder epidemieën, zonder mijn-
bouw (D) 

totaal 

Geheel Nieuw Spanje 

Aantal 
distr. 

8 
4 

11 

16 

39 

Tributarios Index 
1570 1600/20 (1570=100) 

92.507 19.866 21,5 
39.644 10.520 26,5 

47.589 10.031 21,1 

111. 310 26.653 23,9 

291. 050 67.070 23,0 

39,7 
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(Tabel IV, 29, vervolg) 

Gemiddeld aantal tributarios per district 

1570 1600/1620 

met epidemieën, zonder mijnbouw 
met epidemieën, met mijnbouw 
zonder epidemieën, met mijnbouw 
zonder epidemieën, zonder mijnbouw 

totaal 39 districten 

Geheel Nieuw Spanje 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

11. 563 
9.911 
4.326 
6.957 

7.463 

5.804 

2.483 
2.630 

912 
1.666 

1. 720 

2.307 

Als we de economische activiteiten in de vier bovengenoemde groepen van 
districten nagaan, blijkt, dat in de 8 districten (A) met epidemieën en zonder 
zilvermijnen de verbouw van voedselgewassen, de veehouderij en de handel 
zeer belangrijke bedrijfstakken zijn, daarentegen worden er weinig plantage-
en handelsgewassen verbouwd en er zijn weinig delfstoffen. De functie van deze 
districten ligt in de ondersteunende economie. 

Dit geldt evenzeer voor de 4 districten (B) met epidemieën en met zilverwin
wing, doch zij hebben een hoog percentage voor de delfstoffen. In de 11 dis
tricten (C) zonder epidemieën en met zilverwinning is het percentage voor de 
delfstoffen nog hoger met daarnaast een belangrijke veehouderij. In deze dis
tricten heeft men een eenzijdige economie. Op de samenhang tussen mijnbouw 
(c.q. zilverwinning) en veehouderij is reeds eerder gewezen, zij blijkt ook hier 
weer , zowel bij de B als de C-groep. De 16 districten (D) zonder epidemieën en 
zonder zilverwinning hebben veel groente- en fruitteelt en veel natuurlijke pro
ducten; de verbouw van voedselgewassen en de delfstoffen zijn zwak. Uit alles 
blijkt, dat het niet mogelijk is om de daling van het aantal tributarios aan één 
bepaalde economische oorzaak toe te schrijven. 

De percentages van de economische activiteiten worden vermeld in tabel IV, 
30. 

Tabel IV, 30. Percentages van economische activiteiten in districten met 
teruggang tot beneden 30, 0%, 1570-1600/1620 

Economische activiteiten A B C D Totaal 
8 distr. 4 distr. 11 distr. 16 distr. 39 distr. 

voedselgewassen 25,3 25,8 19,3 18,7 20,9 
plantage-, handelsgewassen 4,6 3,2 10,8 8,8 7,8 
groenten, vruchten 11,5 6,5 9,6 15,4 12,6 
veehouderij 17,2 22,6 18,1 14,8 16,7 
natuur 9,2 6,5 6,0 13,7 10,4 
handel 12,6 6,5 2,4 8,8 8,1 
nijverheid 17,2 12,9 14,5 16,5 15 , 9 
delfstoffen 2,4 16,0 19,3 3,3 7,6 

totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

veelzijdige economie 41,4 25,8 26,5 40,7 36,6 
ondersteunende economie 36,8 38,7 28,9 24,7 29,5 
eenzijdige economie 21,8 35,5 44,6 34,6 33,9 

totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Men krijgt een beter inzicht in de problematiek van de achteruitgang van het 
aantal tributarios in groep D door de desbetreffende 16 districten in kaart te 
brengen (kaart 47). Dan blijkt, dat sommige districten havens bezitten en dat 
andere aan de kust zijn gelegen. Veel belangrijker is de ontdekking, dat de 
districten met de grote vermindering voornamelijk in de gewesten Puebla en 
Vera Cruz zijn geconcentreerd. Veel districten liggen langs of nabij de wegen 
van Vera Cruz naar Mexico Cd. en naar Puebla en langs de wegen van Puebla 
naar Oaxaca en naar Teguacán. Langs de wegen vanuit Vera Cruz en rond 
Puebla hebben we met een soortgelijke teruggang van de tributarios te maken 
als in een later tijdperk, 1600/1620-1645, in de gewesten Hidalgo en Mexico 
langs de weg van Pánuco naar Mexico Cd. plaatsvond. We hebben dit verschijn
sel indertijd (p. 72) een bevolkingsimplosie genoemd. 

Bij de bevolkingsteruggang langs het wegenstelsel Vera Cruz-Puebla-Mexico 
Cd. kunnen we pull- en push-factoren onderscheiden. Als pull-factor komen de 
grote steden Mexico en Puebla in aanmerking. De Indianen kunnen vrijwillig of 
gedwongen naar deze steden zijn gegaan. In Puebla waren veel textiel-werk
plaatsen, obrajes, waarin Indianen onder dwang en onder zeer slechte arbeids
omstandigheden moesten werken. Er waren de grote tarwebedrijven van oe 
Spanjaarden in de omgeving van A tlixco, waarvoor vele arbeidskrachten nodig 
waren. Een push-factor was wellicht de verplichting voor de Indianen om als 
lastdragers voor het transport van de goederen over de wegen te fungeren. 
Op de Indianen rustte de verplichting van het onderhoud van de wegen. De 
lasten van het transportsysteem kunnen de Indianen aanleiding hebben gegeven 
de daarbij betrokken districten te ontvluchten. 

De weg van Vera Cruz naar Mexico Cd. en naar Puebla was de belangrijkste 
toegang voor de Spanjaarden tot Nieuw Spanje. Puebla was een door de Span
jaarden gestichte stad. Het gebied was vrij sterk gehispaniseerd; in de tweede 
helft van de 18e eeuw waren hier vrij veel mestiezen. Zij waren vrijgesteld van 
de tribuutbetaling . 

We komen tot de conclusie, dat de achteruitgang van het aantal tributarios 
tussen 1570 en 1600/1620 kan worden toegeschreven aan de epidemieën, de 
slechte toestand van de zilvermijnen, de havens en kustplaatsen, het wegen
systeem en aan mestizaje. 

In de volgende periode van 1600/1620-1645 trad een herhaling van dezelfde 
verschijnselen op, hetgeen een bevestiging inhoudt voor de resultaten van het 
onderzoek betreffende het tijdvak 1570-1600/1620. Het aantal epidemieën was 
geringer, slechts negen districten werden getroffen. Er vond een daling van 
het aantal tributarios plaats tot minder dan 50,0% in 36 districten (1600/1620 
100). Zeven van de door epidemieën getroffen districten behoorden tot deze 
groep. We kunnen onder de 9 districten met epidemieën drie groepen onder
scheiden: 
2 districten met het aantal tributarios boven 50,0% (A) 
5 districten met het aantal tributarios beneden 50,0% en zonder zilverwinning (B) 
2 districten met het aantal tributarios beneden 50,0% en met zilverwinning (C). 
De achteruitgang was het grootst in de districten zonder zilverwinning (B). In 
tabel IV, 31 worden de aantallen tributarios en de indices gegeven. 

Door het geringe aantal districten, dat onder epidemieën te lijden had, geeft 
het onderzoek van de economische activiteiten weinig uitsluitsel. In de vijf 
districten met epidemieën en zonder zilvermijnen waren de voedselgewassen en 
de veehouderij van enige betekenis. 

Bij de 36 districten, waarvan het aantal tributarios tussen 1600/1620-1645 met 
meer dan de helft daalde, kunnen we vier groepen onderscheiden, waarvan twee 
ook tot de districten met epidemieën behoorden (groepen B en C): 
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KAART 47 

Zestien districten met een achteruitgang van het aantal tributarios tot beneden 
30,0% in 1600/1620 (1570 = 100), zonder epidemieën en zonder mijnbouw (groep D). 

districten met grote achteruitgang .P Puebla .V Vera Cruz 
belangrijkste verkeersverbindingen .T Teguacán *M Mexico Cd. .0 Oaxaca 



Tabel IV, 31. Aantal tributarios in 9 districten met epidemieën, 1600/1620-1645, 
met indices 

Districten Aantal 
distr. 

Tributarios 

groep A 
groep B 
groep C 

totaal 

Geheel Nieuw Spanje 

Gemiddeld aantal tributarios per district 

groep A 
groep B 
groep C 

totaal 

Geheel Nieuw Spanje 

2 
5 
2 

9 

2 
5 
2 

9 

1600/20 

8.082 
17.734 
11. 300 

37.116 

4.041 
3.547 
5.650 

4.124 

2.307 

5 districten met epidemieën, zonder zilverwinning (B) 
2 districten met epidemieën, met zilverwinning (C) 

13 districten zonder epidemieën, met zilverwinning (D) 
16 districten zonder epidemieën, zonder zilverwinning (E). 

1645 

4.753 
5.093 
5.106 

14.952 

2.377 
1. 019 
2.553 

1. 661 

1.310 

Index 
(1600/20=100) 

58,8 
28,7 
45,2 

40,3 

56,8 

De teruggang van het aantal tributarios was zeer groot in de districten van de 
groepen B en D. Dit wordt nader toegelicht door tabel IV, 32 (kaart 48). 

Tabel IV, 32. Aantal tributarios in districten met teruggang tot beneden 
50,0% , 1600/1620- 1645 en indices 

Districten Aantal Tribu tarios Index 
distr. 1600/20 1645 (1600/20=100) 

met epidemieën, zonder mijnbouw (B) 5 17.734 5.093 28,7 
met epidemieën, met mijnbouw (C) 2 11. 300 5.106 45,2 
zonder epidemieën , met mijnbouw (D) 13 51. 557 14.946 29,0 
zonder epidemieën , zonder mijnbouw(E) 16 53 . 859 20.992 39,0 

totaal 36 134.450 46.137 34,3 

Geheel Nieuw Spanje 56,8 

Gemiddeld aantal tributarios per district 

met epidemieën, zonder mijnbouw (B) 5 3.547 1. 019 
met epidemieën, met mijnbouw (C) 2 5.650 2 .553 
zonder epidemieën, met mijnbouw (D) 13 3.966 1.150 
zonder epidemieën, zonder mijnbouw(E) 16 3.366 1. 312 

totaal 36 3.734 1.282 

Geheel Nieuw Spanje 2.307 1. 310 

Bij het onderzoek naar de economische activiteiten vallen de 13 districten van 
de D-groep op door een hoog percentage voor de delfstoffen (15.3 %, geheel 
Nieuw Spanje 7,0%) en een laag percentage voor de handel (5,1 %, geheel Nieuw 
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KAART 48 

Districten met teruggang van het aantal tributarios tot beneden 50,0% in de 
periode 1600/1620 - 1645 (1600/1620 = 100). 

districten met teruggang tot beneden 30,0% 

belangrijkste verkeersverbindingen 

+ districten met mijnbouw 

districten met epidemieën 



Spanje 9,5%). De 16 districten van de E-groep hadden een hoog percentage voor 
de voedselgewassen (28,8%, geheel Nieuw Spanje 21,2%). 

Onder de 36 districten met een vermindering van het aantal tributarios werden 
vooral de mijnbouw gebieden in Hidalgo en Michoacán getroffen. De mijndistricten 
in Hidalgo maken deel uit van een veel groter complex, dat langs en nabij de 
weg van Mexico Cd. naar Pánuco is gegroepeerd. Dit is zeer duidelijk een tegen
hanger van de weg Vera Cruz naar l>uebla en Mexico Cd. uit de eerdere periode. 
De teruggang van de tributarios in de periode 1600/1620-1645 kan voor een deel 
worden toegeschreven aan de epidemieën, maar deze waren al afgezwakt, en in 
hogere mate aan de teruggang in de mijnbouw en aan de zuigkracht van het 
centrum Mexico Cd. door de weg van Pánuco naar de hoofdstad. We zullen in 
het volgende hoofdstuk zien, dat verschillende districten in deze streek bijzon
der kwetsbaar waren door het eenzijdige karakter van hun economie, omdat zij 
van één economische activiteit afhankelijk waren. Voorts behoorden andere 
districten tot de ondersteunende economie, waarbij voedsel en vee aan districten 
met een eenzijdige economie werden geleverd. 

Bij het onderzoek naar de etnische samenstelling is vastgesteld, dat er 57 
districten waren met 20% of meer niet- Indianen, 23 districten met 10% of meer 
Spanjaarden, 17 districten met 10% of meer mestiezen, 46 districten met 10% of 
meer mulatten en negers en 50 districten met 80% of meer Indianen. Dit was de 
etnische samenstelling in de tweede helft van de 18e eeuw. We hebben de eco
nomische activiteiten nagegaan in de vijf groepen van districten. Indien we 
voor iedere groep het gemiddeld aantal economische criteria per district bere
kenen, dan blijkt dit voor de mestiezen het hoogst te zijn, onmiddellijk gevolgd 
door de Spanjaarden. Dit gemiddelde is lager voor de mulatten en negers en is 
voor de Indianen beneden het landsgemiddelde gedaald. Dit betekent, dat de 
mestiezen en Spanjaarden in gebieden woonden met een sterk gedifferentieerde 
economie, de economische centra, maar dat in de typisch Indiaanse districten 
de economie veel minder gevarieerd was. We kunnen dit zien in tabel IV, 33. 

Tabel IV, 33. Aantal criteria van economische activiteiten en gemiddeld aantal 
criteria per district bij de verschillende etnische groepen, 
tweede helft 18e eeuw 

Etnische samenstelling Aantal Aantal Gemiddeld aantal 
distr. criteria criteria per distr. 

Niet-Indianen, boven 20% 57 630 11,0 
Spanjaarden, boven 10% 23 269 11,7 
mestiezen, boven 10% 17 200 11,8 
mulatten, boven 10% 46 471 10,2 
Indianen, boven 80% 50 487 9,7 

Geheel Nieuw Spanje 129 1.280 9,9 

De economische activiteiten in de districten met 20% of meer niet-Indianen 
wijken weinig van het landsgemiddelde af. De districten met 10% of meer Span
jaarden hebben veel handel, nijverheid en groente- en fruitteelt; ze zijn zwak 
in de delfstoffen en in de plantage- en handelsgewas sen . Deze districten hebben 
een hoog percentage in de veelzijdige economie. Hetzelfde geldt in een versterkte 
mate voor de districten met 10% of meer mestiezen; daar werden nog hogere per
centages voor handel, nijverheid en de groente- en fruitteelt bereikt dan in de 
districten met veel Spanjaarden. Men vindt de mestiezen weinig in de gebieden 
met verbouw van plantage- en handelsgewassen , delfstoffen en natuurproducten. 
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De mulatten en negers treffen we vooral aan in de streken met plantage- en 
handelsgewassen , natuurproducten, delfstoffen en veehouderij. Het zijn de 
gebieden met de eenzijdige economie. In de districten met 80% of meer Indianen 
zijn de percentages van de voedselgewassen en de natuurproducten hoger dan 
het landsgemiddelde . Onder het algemene peil zijn de percentages in de veehou
derij, de handel en de delfstoffen. De Indianen wonen voornamelijk in de dis
tricten van de ondersteunende economie. De percentages vindt men in tabel 
IV, 34. 

Tabel IV, 34. Percentages van de economische activiteiten in de districten 
van de verschillende etnische groepen, tweede helft 18e eeuw 

Economische activiteiten Niet- Span- Mestie- Mulat- India- Geheel 
Indianen jaar- zen ten, nen Nieuw 

den negers Spanje 

voedselgewassen 20,6 21,6 21,5 17,8 22,2 21,2 
plantage-, handelsgewassen 7,9 5,9 3,0 10,8 8,4 8,1 
groenten, vruchten 12,2 13,0 14,0 11,9 12,1 11,9 
veehouderij 14,0 14,2 15,5 14,2 12,5 13,9 
natuur 10,5 8,2 6,5 12,7 12,7 11,4 
handel 10,2 12,6 14,5 9,4 8,2 9,5 
nijverheid 17,3 18,6 19,5 15,5 17,5 17,0 
delfstoffen 7,3 5,9 5,5 7,7 6,4 7,0 

totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

grootvee 9,5 9,7 9,0 11,0 6,6 8,3 
kleinvee 4,5 4,5 6,5 3,2 5,9 5,6 

veelzijdige economie 39,7 44,2 48,0 36,7 37,8 38,4 
ondersteunende economie 25,1 26,0 28,0 21,0 28,1 26,8 
eenzijdige economie 35,2 29,8 24,0 42,3 34,1 34,8 

totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Het bovenstaande beeld kan nader worden uitgewerkt in een gespecificeerde 
analyse van de economische activiteiten. We hebben daartoe de vermelding van 
39 economische criteria in de districten van de vier etnische groepen (Spanjaar
den, mestiezen, mulatten en negers, en Indianen) nagegaan. De niet- Indianen 
hebben we buiten beschouwing gelaten. De percentages zijn berekend naar de 
verhouding van elke etnische groep afzonderlijk tot geheel Nieuw Spanje. De 
percentages van de activiteiten kunnen worden vergeleken met de percentages 
van de districten. Op deze wijze kan worden vastgesteld of bepaalde etnische 
groepen in de activiteiten een belangrijke taak vervullen. In tabel IV, 35 worden 
eerst de aantallen, en percentages van de districten vermeld, vervolgens de 39 
economische criteria. 

Bij de voedselgewassen zien we, dat de tarwebouw belangrijk is voor de 
Spanjaarden en mestiezen, de verbouw van gerst voor de mestiezen en de ver
bouw van rijst voor de negers en mulatten. De percentages van de maïs en de 
bonen wijken weinig af van de verdeling van de bevolking. De plantage- en 
handelsgewassen werden voor een belangrijk deel verbouwd met negers en mu
latten als arbeidskrachten. Zeer duidelijk is dit bij de cacao, maar ook bij de 
tabak, het suikerriet en de katoen. De Indianen zijn betrokken bij de tabaks
bouw, in geringere mate bij de suikerriet- en katoencultures . Er zijn in de 
districten van de plantage- en handelsgewas sen weinig concentraties van 
Spanjaarden en mestiezen. 
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Tabel IV, 35. Aantal en percentages van speciale economische activiteiten in 
de districten van de verschillende etnische groepen, tweede 
helft 18e eeuw 

Economische Aantal Percentage 
activiteiten Span- Mes- Mu- In- Nieuw Span- Mes- Mu- In-

jaar- tie- lat- dia- Spanje jaar- tie- lat- dia-
den zen ten nen den zen ten nen 

Districten 23 17 46 50 129 17,8 13,2 35,7 38,8 

Economische activiteiten 
maïs 22 16 35 39 105 21,0 15,2 33,3 37,1 
tarwe 16 12 17 24 62 25,8 19,4 27,4 38,7 
bonen 7 6 16 16 42 16,7 14,3 38,1 38,1 
gerst 4 6 5 6 21 19,0 28,6 23,8 28,6 
rijst 2 0 4 1 5 40,0 0 80,0 20,0 

suikerriet 8 2 21 17 43 18,6 4,7 48,8 39,5 
katoen 3 2 15 15 39 7,7 5,1 38,5 38,5 
tabak 2 2 5 6 10 20,0 20,0 50,0 60,0 
cacao 2 0 8 1 8 25,0 0 100,0 12,5 

peper 3 3 5 4 13 23,1 23,1 38,5 30,8 
wijnbouw 2 2 5 1 7 28,6 28,6 71,4 14.3 
vanille 0 0 1 2 5 0 0 20,0 40,0 
bloemen 3 3 2 3 9 33,3 33,3 22,2 33,3 
olijven 1 1 1 1 3 33,3 33,3 33,3 33,3 

grootvee 26 18 52 32 106 24,5 17,0 49,1 30,2 
kleinvee 12 13 15 29 72 16,7 18,1 20,8 40,3 
paarden 4 3 8 2 14 28,6 21,4 57,1 14,3 
schapen 1 3 2 9 18 5,6 16,7 11,1 50,0 
varkens 5 3 2 5 20 25,0 15,0 10,0 25,0 
geiten 0 0 3 8 14 0 0 21,4 57,1 

cochenille 2 0 3 15 28 7,1 0 20,0 53,6 
vis 3 4 16 12 32 9,4 12,5 50,0 37,5 
was 5 0 11 6 16 31,3 0 68,8 37,5 
hout 3 3 10 12 22 13,6 13,6 45,5 54,5 

levensmiddelen 
handel 6 3 8 19 32 18,8 9,4 25,0 59,4 
havens 1 1 5 3 8 12,5 12,5 62,5 37,5 
markten 2 2 1 3 7 28,6 28,6 14,3 42,9 
smokkel 2 1 4 0 5 40,0 20,0 80,0 0 
(andere 14 12 26 14 - ) 

levensmiddelen 
nijverheid 8 6 13 11 23 34,8 26,1 56,5 47,8 
textiel 10 7 16 26 57 17,5 12,3 28,1 45,6 
leer 2 4 18 6 32 6,3 12,5 56,3 18,8 
aardewerk 4 1 4 8 14 28,6 7,1 28,6 57,1 
boekdrukkerij 2 1 0 0 2 100,0 50,0 0 0 
pulque 3 5 3 3 14 21,4 35,7 21,4 21,4 
(andere 11 7 17 27 - ) 

zilver 6 5 18 12 42 14,3 11,9 42,9 28,6 
goud 0 0 3 0 4 0 0 75,0 0 
koper 2 0 5 0 7 28,6 0 71,4 0 
zout 3 1 8 5 17 17,6 5,9 47,1 29,4 
steengroeve 1 2 0 1 3 33,3 66,7 0 33,3 
(andere 5 3 6 7 - ) 



Het is moeilijk de groenten en vruchten nader te specificeren, omdat in de 
bronnen vrijwel steeds de algemene omschrijving 'groenten' of 'vruchten' wordt 
gebruikt. De negers en mulatten vindt men in de districten, waarin peper 
wordt geteeld. De wijnbouw wordt uitgeoefend in districten met Spanjaarden en 
mestiezen , waarbij negers en mulatten als arbeidskrachten werden gebruikt. 
De vanille treft men vooral aan in de districten van de Indianen. 

Het grootvee werd gehouden in de districten met mulatten en Spanjaarden, 
het kleinvee is veel meer een Indiaanse aangelegenheid. Vrij veel negers werden 
in de extensieve rundveehouderij als arbeidskrachten gebruikt. In de districten 
met veel paarden waren mulatten , negers, Spanjaarden en mestiezen. De scha
pen en in het bijzonder de geiten waren belangrijk voor de Indianen , de varkens 
werden in de Spaanse districten gehouden. 

Wat de natuurproducten betreft , zien we, dat de cochenille door de Indianen 
werd verzameld, en de visserij in de districten met mulatten en met Indianen 
werd beoefend. Het vergaren van was geschiedde in de districten met mulatten 
en met Spanjaarden. Het hout kappen werd gedaan door Indianen en mulatten. 

De handel in levensmiddelen werd door de Indianen op de markten in hun ge
bieden bedreven. Negers en mulatten werkten in de havens als lastdragers. In 
de districten met negers, mulatten en Spanjaarden werd gesmokkeld. De Span
jaarden dreven handel in graan en vee, de mulatten in vee, vis, huiden en 
lederwaren, de Indianen in graan, suiker, vruchten, pita (weefsel) en aarde
werk. 

In de districten, waarin veel werd gedaan aan de verwerking en bereiding 
van voedingsmiddelen treffen we mulatten, Indianen en Spanjaarden aan. De 
textielnijverheid werd in de Indiaanse districten beoefend, het looien van huiden 
en de verwerking van leer tot zadels, tuig en schoenen werd in de districten met 
mulatten en negers gedaan. Dit stemt overeen met de belangrijke plaats van de 
negers en mulatten in de extensieve rundveehouderij . Het maken van aardewerk , 
potten, kopjes en schotels geschiedde in de districten met Indianen. De boek
drukkunst werd door de Spanjaarden beoefend. Smeedwerk met verwerking van 
koper en ijzer, de bereiding van zeep en kaarsen, de verfmakerij , de glasblaze
rij en het zilversmeedwerk vinden we in de districten met Spanjaarden . De mes
tiezen maakten pulque en zij waren werkzaam in het smeedwerk en de houtskool
branderijen . Er was niet alleen houtskool nodig voor de bereiding van maaltijden 
en ander huishoudelijk gebruik, maar ook in verscheidene takken van nijverheid, 
zoals de verduurzaming van levensmiddelen, bereiding van alcoholische dranken , 
smeedwerk, glasblazerijen, pottebakkerijen • etc .. Timmerwerk werd verricht in 
de districten met mulatten. Ook de Indianen deden veel timmerwerk en ze maak
ten matten, manden en korven. 

De negers en mulatten werden gebruikt in de zilver- en kopermijnen , verder 
bij het zoeken naar goud en in de zoutwinning, hetzij bij de zoutziederijen langs 
de kust, hetzij in de exploitatie van bergzout. 

In het bovenstaande is de spreiding van bepaalde economische activiteiten in 
de districten nagegaan in relatie tot de aanwezigheid van bepaalde etnische groe
pen binnen die districten. Spanjaarden, mestiezen , mulatten en negers vormden in 
de districten meestal een kleine minderheid (10% of meer). Een hoog percentage 
voor leerbewerking in de districten met 10% of meer mulatten. behoeft nog niet 
te betekenen, dat de leerbewerking voornamelijk door de mulatten werd gedaan. 
Als we echter constateren , dat in de districten met Spanjaarden, mestiezen en 
Indianen het percentage voor de leerbewerking veel lager is, dan bestaat er 
een grote waarschijnlijkheid, dat de leerbewerking vooral door de mulatten werd 
verricht. In het navolgende zullen de etnische groepen worden behandeld en er 
zal worden aangegeven in welke activiteiten zij naar alle waarschijnlijkheid ge
specialiseerd waren en welke bezigheden door hen min of meer werden gemeden. 

De Spanjaarden waren actief in de verbouw van tarwe, rijst , cacao, de wijn
bouw, het houden van paarden, de vergaring van was, de verwerking van le
vensmiddelen, de boekdrukkerijen, smeedwerk, bereiding van zeep en kaarsen, 
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de verfmakerij , het maken van tegels, de glasblazerij en de winning van koper. 
In hun streken werden markten gehouden. Het is het beeld van een veelzijdige 
economie. De Spanjaarden bemoeiden zich weinig met katoenbouw, de teelt van 
vanille, het houden van kleinvee, schapen en geiten, de winning van cochenille, 
de visserij, het houtkappen , de leerverwerking en de goudwinning. Ze meden 
de havendistricten , die in een ongunstig klimaat lagen. 

De mestiezen waren, evenals de Spanjaarden, geinteresseerd in de verbouw 
van Europese granen (tarwe en gerst) en in de wijnbouw, anderzijds waren zij 
betrokken bij de tabaksteelt, een typisch Indiaans gewas. De mestiezen hadden 
een voorkeur voor paarden. Zij toonden geringe belangstelling voor de verbouw 
van tropische en subtropische gewassen, zoals rijst, suikerriet, katoen en ca
cao. Onbelangrijk voor hen waren vanille, cochenille en was, ze hielden weinig 
geiten. Het waren geen handelaren zoals de Indianen en ze hadden niet vaak 
een beroep in de nijverheid; evenmin in de winning van zout, goud en koper. 

De negers en mulatten werkten in de streken met tropische cultures van rijst, 
suikeI'!'iet, tabak en cacao, verder in de wijngaarden. Er waren negerslaven in 
de e}Çtensieve rundveehouderij en bij de verzorging van paarden. Mulatten wa
ren vissers, verzamelden was en kapten hout. Negers werkten in de havens als 
sjouwers. In de nijverheid vindt men mulatten en negers in de verwerking van 
levensmiddelen en in de leerlooierijen en bij de verwerking van leer. Negersla
ven moesten werken in de zilver- en kopermijnen, bij de winning van goud en 
zout. 

De negers en mulatten hadden weinig te maken met de verbouw van gerst, 
de teelt van vanille, het houden van kleinvee als schapen, varkens en geiten, 
de winning van cochenille en de bereip.ing van pulque. In hun streken vond 
men weinig markten. 

De Indianen waren gespecialiseerd in de teelt van tabak en vanille en de ver
garing van coch~nille. Zij hielden kleinvee, in het bijzonder schapen en geiten. 
Ze werkten in de bossen voor de houtkap . Er was op de markten een levendige 
handel in levensmiddelen en ze werkten in de levensmiddelen nijverheid. India
nen waren van oudsher bedreven in de textielnijverheid, de pottebakkerij en 
het maken van net- en vlechtwerk. Voor de Indianen waren gerst en rijst weinig 
belangrijke gewassen. De cacao was weliswaar een Amerikaanse plant. maar deze 
werd door de Spanjaarden op veel uitgebreider schaal geteeld dan voorheen in 
verband met de export naar Europa. In het gebrek aan arbeidskrachten werd 
deels voorzien door gedwongen arbeid van Indianen van de hoogvlakte, deels 
door de invoer van negerslaven. Voor de Indianen was de harde arbeid in het 
tropische kustgebied funest. 

Men vindt weinig Indianen in de wijnbouw, een typisch Europese specialiteit. 
De Indianen hadden weinig te maken met paarden en varkens. Hun aandeel in 
de leerlooierijen en de lederverwerking was gering. Het is opvallend, dat de 
bereiding van pulque zeer zelden in de typisch Indiaanse districten wordt ge
noemd. Het is mogelijk, dat in onze bronnen de bereiding van alcoholische 
dranken alleen wordt vermeld, indien dit geschiedde voor verkoop aan derden 
en dat de productie voor de eigen consumptie niet wordt genoemd. De Indianen 
zijn weinig betrokken bij de winning van goud en koper. 

In de vermeerdering van het aantal parochies en doctrinas van 360 in 1570 
tot 864 in 1800 waren regionale en lokale verschillen. Men kan zich afvragen in 
hoeverre de groei samenhing met de economische toestand. We hebben reeds eer
der (p. 130) Nieuw Spanje op grond van de economische activiteiten ingedeeld 
in vier gebieden, namelijk het gebied van de veelzijdige economie met 40 distric
ten, dat van de ondersteunende economie met 34 districten, dat van de eenzij
dige economie, eveneens met 34 districten, terwijl er over 21 districten onvol
doende economische gegevens waren (zie bijlage VIII). 

We hebben het aantal parochies en doctrinas in die vier gebieden geteld en 
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Tabel IV, 36. Aan tal en indices van de parochies en doctrinas met indeling 
van de districten naar economische activiteit, 1570-1800 

Economische activiteit Aantal 1570 1600/20 1645 1688 1743 1800 
distr. 

veelzijdige economie 40 133 222 242 257 287 320 
ondersteunende economie 34 99 135 140 156 183 224 
eenzijdige economie 34 87 141 150 166 206 227 
te weinig economische ge- 21 41 60 65 67 80 93 
gevens 

totaal 129 360 558 597 646 756 864 

Indices, 1570 = 100 

veelzijdige economie 100,0 166,9 182,0 193,2 215,8 240,6 
ondersteunende economie 100,0 136,4 141,4 157,6 184,8 226,3 
eenzijdige economie 100,0 162,1 172,4 190,8 236,8 260,9 
te weinig economische gegevens 100,0 146,3 158,5 163,4 195,1 226,8 

totaal 100,0 155,0 165,8 179,4 210,0 240,0 

Indices vorig peiljaar 100 

Economische activiteit 1570- 1600/20 1645- 1688- 1743-
1600/20 -1645 1688 1743 1800 

veelzijdige economie 166,9 109,0 106,2 111,7 111,5 
ondersteunende economie 136,4 103,7 111,4 117,3 122,4 
eenzijdige economie 162 , 1 106,4 110,7 124,1 110,2 
te weinig economische gegevens 146,3 108,3 103,1 119,4 116,3 

totaal 155,0 107,0 108,2 117,0 114,3 

vervolgens de indices op twee manieren berekend. De gegevens treft men in 
tabel IV, 36 aan. 

We constateren, dat over de gehele periode van 1570-1800 de grootste ver
meerdering heeft plaatsgevonden in het gebied van de eenzijdige economie. 
Achtergebleven zijn de gebieden van de ondersteunende economie en de gebie
den met weinig economische gegevens. Als we de vermeerdering per periode 
beschouwen dan heeft tussen 1570 en 1600/1620 de toename zich vooral voltrok
ken in de gebieden van de veelzijdige en de eenzijdige economie. Dit is dus in 
de kern en aan de periferie, niet in het tussenliggende gebied. Ook in de vol
gende periode van 1600/1620-1645 werden in de districten met de veelzijdige 
economie de meeste nieuwe parochies gesticht. Naar verhouding hadden de 
parochies in de kern het grootste aantal inwoners. Voor een goede geestelijke 
verzorging was het noodzakelijk om speciaal in de centra de oude parochies te 
splitsen. Tussen 1570 en 1645 verminderde de bevolking, maar we hebben ge
zien, dat de volkrijke centra, ook na de epidemieën, de gebieden met een grote 
bevolkingsconcentratie bleven. Na 1645 komt er verandering, dan zijn het de 
gebieden van de ondersteunende en eenzijdige economie, waar men tot stichting 
van nieuwe parochies overging. Ongetwijfeld hing dit samen met de inmiddels 
ingetreden bevolkingsvermeerdering . Deze was vooral merkbaar in de perifere 
districten. 

De strijd tussen regulieren en seculieren en de rivaliteit tussen de monniks
orden maakt het interessant te onderzoeken aan wie de parochiale zorg was 
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toevertrou wd in de districten met de verschillende economische activiteiten. 
Er waren districten met uitsluitend doctrinas, die door de orden werden bediend, 
daarnaast kennen we districten met alleen parochies van seculiere geeStelijken en 
er waren districten, waarin naast elkaar seculiere parochies en reguliere doctri
nas voorkwamen. We hebben de economische activiteiten in deze districten nage
gaan en daarvan de percentages berekend; deze zijn te vinden in tabel IV, 37. 

Tabel IV, 37. Percentages van economische activiteiten in de districten, 
ingedeeld naar de parochiale verzorging, 1620 

Economische activiteiten Alleen Alleen Regulieren en 
regulieren seculieren seculieren 

voedselgewassen 24,4 17 , 4 21,1 
plantage-, handelsgewassen 4,3 13,0 8,0 
groenten, vruchten 10,0 13,0 12,4 
veehouderij 14,0 14,7 13,4 
natuur 10,3 13,6 11,0 
handel 8,6 7,2 11,0 
nijverheid 21,2 11,6 17,3 
delfstoffen 7,2 9,5 5,8 

totaal 100,0 100 , 0 100,0 

veelzijdige economie 39,8 31 , 7 40,7 
ondersteunende economie 30,1 22,5 26,7 
eenzijdige economie 30,1 45,8 32,6 

totaal 100,0 100,0 100,0 

Uit tabel IV, 37 kan men constateren, dat in de reguliere doctrinas de verbouw 
van voedselgewassen en de nijverheid zeer belangrijk waren. Beneden het lands
gemiddelde lagen de plantage- en handelsgewassen , de groente- en fruitteelt en 
de handel. In het algemeen treffen we de regulieren aan in het gebied van de 
veelzijdige economie, dus de kernen. De districten met een hoog percentage 
voor plantage- en handelsgewassen , voor natuurlijke producten en voor delf
stoffen vormden het werkterrein van de seculieren. Het is het gebied van de 
eenzijdige economie. 

In hoeverre zijn bepaalde bedrijfstakken bevorderd door een bewust ingrijpen 
van de zijde van de geestelijkheid? Men denkt dan aan kloostertuinen, waarin 
monniken allerlei groenten en vruchten kweken ten voorbeeld van de Indiaanse 
boeren. Hierover staan berichten in kronieken. Met ons materiaal is het moeilij
ker aanwijsbaar. Er zijn 39 districten met uitsluitend reguliere geestelijken. 
We hebben nagegaan welke producten in deze districten boven het landsgemid
delde van 30,2% voorkwamen. Het zijn linzen en gerst en bij de nijverheid de 
kalkovens. We vinden in deze districten ook vaak pulque vermeld bij de nijver
heid, maar we kunnen nauwelijks aannemen, dat de monniken het gebruik hier
van hebben gepropageerd. De percentages van de tarwe, erwten en olijven 
liggen ongeveer op het landsgemiddelde , dus daarover valt weinig te zeggen. 
Beneden het gemiddelde blijven de percentages van de wijngaarden en de bloe
men. De kalkovens waren van belang voor de bouw van kerken en kloosters. 

Het is mogelijk om een splitsing naar de verschillende orden door te voeren; 
overeenkomstig tabel lIl, 14 zijn er 9 rubrieken: 
1. Franciskanen (OFM.) 
2. Franciskanen met seculieren 
3. Dominikanen (OP.) 
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4. Dominikanen met seculieren 
5. Augustijnen (OSA.) 
6. Augustijnen met seculieren 
7. Alleen seculieren 
8. Meerdere orden, zonder seculieren 
9. Meerdere orden, met seculieren 
De percentages van de economische activiteiten zijn vermeld in tabel IV, 38. 

Tabel IV, 38. Percentages van economische activiteiten in de districten, 
verdeeld naar de geestelijke verzorging. 1620 

Economische activiteiten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

voedselgewassen 26,4 23,2 25,0 24,~ 17,9 22,1 17,4 25,5 17,8 
plantage-, handelsgew. 1,3 6,9 5,0 12,5 7,5 12,5 13,0 6,4 4,8 
groenten, vruchten 8,8 9,2 12,5 14,3 6,0 15,4 13,0 13,8 12,6 
veehouderij 12,2 18,5 12,5 10,7 20,9 7,7 14,7 12,8 13,4 
natuur 7,4 11,0 20,0 14,3 7,5 13,5 13,6 12,8 8,5 
handel 8,8 10,4 2,5 6,2 7,5 5,8 7,2 11,7 15,8 
nijverheid 27,7 11,6 20,0 13 ,4 17,9 19,2 11,6 13,8 22,3 
delfstoffen 7,4 9,2 2,5 4,5 14,8 3,8 9,5 3,2 4,8 

totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

veelzijdige economie 45,3 31,2 35,0 33,9 31,3 40,4 31,7 39,4 50,6 
ondersteunende economie 30,4 31,8 25,0 30,4 29,9 25,0 22,5 31,9 22,3 
eenzijdige economie 24,3 37,0 40,0 35,7 38,8 34,6 45,8 28,7 27,1 

totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 

De Franciskanen waren werkzaam in districten met veel nijverheid en waarin 
veel voedselgewassen werden verbouwd. Ze bleven buiten de districten met 
plantage- en handelsgewassen . De Dominikaanse doctrinas bezaten veel natuur
producten, voedselgewassen en nijverheid, maar de districten met mijnbouw 
vielen buiten hun werkterrein. De Augustijnen waren juist vooral in de mijn
bouw districten te vinden, waarmee de veehouderij was verbonden. 

De districten, waarin doctrinas lagen van verschillende orden worden geken
merkt door veel handel en verbouw van voedselgewassen. In de stedelijke centra 
vinden we meerdere orden en tevens parochies van seculieren. In deze districten 
werden uitgebreid handel en nijverheid beoefend. 

In het algemeen hebben de Franciskanen hun werkterrein gevonden in de be
volkingsconcentraties met een veelzijdige economie. De Dominikanen en de Augus
tijnen hebben evenals de seculieren hun krachten gewijd aan de periferie, waar 
een eenzijdige economie bestond. Ook hier kan men nog van een zekere werkver
deling spreken. De Dominikanen hadden hun doctrinas in de districten met veel 
natuurproducten, o.a. cochenille, de Augustijnen hadden een voorkeur voor de 
mijnbouw districten en de seculieren hadden hun parochies in de districten met 
plantage- en handelsgewassen. In Nieuw Spanje bestond een territoriale verde
ling van de parochiale taak. Het blijkt, dat elk missiegebied zijn eigen economi
sche kenmerken bezat. 
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V. EFEMERE ECONOMIE 

De titel van dit hoofdstuk wekt wellicht verwondering, in ieder geval vraagt 
hij om een toelichting. We zouden het wat omslachtiger kunnen aanduiden met 
een economie op wankele basis, met als voornaamste kenmerk het tijdelijk karak
ter, de afhankelijkheid van een incidentele constellatie; het is vaak een proces 
van kortstondige bloei, gevolgd door verval, dat eindigt in de lethargie van de 
dode steden. We vinden dergelijke verschijnselen in de mijnbouw, bij sommige 
plantage voortbrengselen, bij de havens, bij de run op bepaalde producten, 
die in het wild worden gevonden, zoals in de 1ge eeuw het geval was met de 
rubber in de wouden langs de Amazone 22. 

Voor een deel vindt men deze economie in de periferie, in gebieden met een 
geringe bevolking. Toch is dit niet iets wetmatigs , want we kunnen wijzen op 
enkele mijnstreken, die wellicht oorspronkelijk vrijwel onbewoond waren, maar 
waar later volkrijke nederzettingen waren ontstaan, zoals in het noorden van 
Nieuw Spanje. Tal van suikerrietcult,ures lagen in dichtbevolkte gebieden; we 
denken hierbij aan Cuernavaca. 

Voor een deel is de efemere economie gekenmerkt door een hoge mate van 
eenzijdigheid, dit is het geval in de mijnbouw en de plantages. Hiertegenover 
kan worden gewezen op de havens, die economisch gezien allerminst eenzijdig 
waren, maar waar juist een grote verscheidenheid van economische activiteiten 
ten toon werd gespreid. In de geschiedenis wemelt het van voorbeelden van 
havens, die een bloei van korte duur beleefden. Gelegen aan de kust of aan 
riviermondingen, waren zij afhankelijk van zeestromingen, vaargeulen, de loop 
van rivierarmen, van de aansluitende verbindingen met het achterland, van de 
veiligheid te land en ter zee. In Europa komen de handelssteden in de Karo
lingische tijd, de handelsplaatsen in Scandinavië en Rusland in de lOe-12e eeuw 
in herinnering, in Latijns Amerika kunnen we de namen noemen van Nombre de 
Dios op de Panamese landengte, Realejo in Nicaragua bij de baai van Fonseca, 
van Guatulco, Puerto de la Navidad en Vera Cruz Vieja in Nieuw Spanje. 

Men maakte in de efemere economie veelvuldig gebruik van gedwongen arbeid, 
verricht hetzij door Indianen, hetzij door negerslaven. Voor zover de bedrijven 
in de bevolkingsarme periferie waren gelegen, lag het voor de hand, dat het 
noodzakelijk was arbeidskrachten van elders aan te voeren; maar de negerslaven 
werden ook in de suikerrietcultures te werk gesteld en deze lagen veelal, zoals 
reeds is vermeld, in tamelijk dichtbewoonde streken. 

Verscheidene van de genoemde voorbeelden van efemere economie hebben be
trekking op productie voor de export of het zijn instellingen, zoals de havens, 
die nauw met de export zijn verbonden. De export is afhankelijk van de toestand 
op de wereldmarkt en hij is dientengevolge bijzonder gevoelig en kwetsbaar. Dit 
draagt in hoge mate bij tot het tijdelijke karakter van de efemere economie. 

De onzelfstandige efemere economie vormt een grote tegenstelling tot de econo
mie van de bevolkingsconcentraties , van de kernen. Die economie is een complex 
geheel, dat in hoge mate in zichzelf is besloten. Al in de pre-Columbiaanse tijd 
was Tenochtitlán een dergelijke in zichzelf besloten economische totaliteit. Op 
een lager niveau waren Oaxaca en Michoacán dat toen ook reeds. Het systeem 
van de kernen is blijven voortbestaan in de Spaanse koloniale tijd. Het is toen 
zelfs nog versterkt door de bestuurlijke en kerkelijke concentratie. De invloed 
van de kernen kon zich uitbreiden door een beter wegennet en door de grotere 
vervoersmogelijkheden ten gevolge van het gebruik van de Europese rij-, last
en trekdieren. 

Voor de economie van die oude kernen was de efemere economie niet essentieel, 
de kernen stonden er los van. Beschouwd vanuit de oude kernen zou men de tij
delijke bloei van bepaalde economische bedrijvigheden als weinig ter zaKe doende 
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franje kunnen wegschuiven. Dit is een wellicht wat overdreven visie, want er 
heeft een efemere economie bestaan, die op een zeer omvangrijk gebied haar 
stempel heeft gedrukt, namelijk Potosi. Vermoedelijk was dit een uitzondering, 
de tijdelijkheid heeft hier een semi-permanent karakter gekregen van ruim twee 
eeuwen, een gevolg van de bijna onuitputtelijke zilvervoorraad. 

Nauw verbonden met de efemere economie was het grootvee-bedrijf. In de 
mijnbouw, de plantages en de havens waren trek- en lastdieren nodig, het leer 
was een product, waarvoor in de mijnbouw een grote vraag bestond, het vlees 
werd als voedsel gebruikt. Leer was bovendien een belangrijk export artikel. 

De geschiedschrijvers hebben vaak veel aandacht besteed aan bepaalde vor
men van de efemere economie, zoals de mijnbouw en de plantages. Sommige 
hechten een overdreven waarde aan de productie voor de export. Natuurlijk 
waren dit de producten, waardoor de buitenwereld in contact kwam met Latijns 
Amerika, of in dit geval met Nieuw Spanje. Zij sluiten dan hun ogen voor de 
binnenlandse economie, die voor het leven en welzijn van de bevolking veel 
belangrijker was, vooral in de toenmalige overwegend agrarische maatschappij. 
Men moet de vroegere maatschappij niet naar moderne maatstaven beoordelen. 
We leven thans in een economie, waarin import en export een belangrijke bij
drage leveren tot de algemene welvaart. Door de beperkte vervoersmogelijkhe
den was dit vroeger veel minder het geval. 

Cultureel en economisch beschouwd, bestond Nieuw Spanje uit drie kernen, 
die ten opzichte van elkaar waren begrensd en dientengevolge het karakter 
van eilanden hadden. Op haar beurt was -geheel Nieuw Spanje weer geïsoleerd 
met betrekking tot de overige Spaanse bezittingen in Amerika. Naar het noor
den vervaagden de grenzen in een oneindig niemandsland, naar het zuiden was 
er één weg naar Guatemala, waarvan we niet de indruk krijgen, dat dit een veel 
gefrequenteerde verbinding was. Reizigers klaagden over de slechte staat van 
de weg, hun tocht werd bemoeilijkt door de vele rivieren, die moesten worden 
overgestoken. In het begin van de 17e eeuw werd in Mexico en Puebla éénmaal 
per jaar een karavaan van muildieren uitgerust, beladen met meel en allerlei 
inheemse en Spaanse koopwaar. Men trok naar Soconusco, dat toen tot Guate
mala behoorde; de meegebrachte goederen dienden als betaling voor de cacao
oogst , die op de terugreis werd meegenomen. De jaarlijkse handelsexpeditie 
wekt niet de indruk van een levendig en regelmatig handelsverkeer langs deze 
route 23. 

Vrijwel alle in- en uitvoer van Nieuw Spanje verliep via de havens. In de 17e 
en 18e eeuw waren de verbindingen met Spanje herhaaldelijk onderbroken, soms 
voor twee of drie jaar. Vooral in oorlogstijden, zoals tijdens de Spaanse Succes
sie oorlog, was het contact met Spanje zeer onregelmatig. We moeten ons er voor 
hoeden de Spaans-Amerikaanse maatschappij uitsluitend of voornamelijk als een 
koloniale exploitatie met mijnbouw en plantages te zien. Dan veronachtzaamt men 
de basis, waarop deze maatschappij was gegrondvest: de productie van voedsel, 
kleding en huisraad en de handel in deze goederen voor het eigen gebruik. 

In het voorafgaande hebben we vrij uitvoerig stilgestaan bij de economie van 
de kernen. Thans willen we een achttal economische activiteiten onderzoeken, 
waarvan we aannemen, dat zij een tijdelijk karakter hebben gehad. Het zijn de 
verbou w van suikerriet, katoen, tabak en cacao, de cochenille, de rundveehou
derij , de havens en de winning van edelmetalen, voornamelijk zilver. Bij de 
laatste drie activiteiten hebben we telkens twee varianten onderscheiden. 

In vrijwel alle districten werden runderen of grootvee gehouden, maar voor 
ons doel is alleen de extensieve vorm van rundveehouderij van belang: runde
ren in grote kudden rondzwervend over uitgestrekte terreinen in dunbevolkte 
gebieden. We hebben daarom de vermeldingen van grootvee in gebieden met een 
bevolkingsdichtheid van 5 personen of meer per km 2, volgens de kaart van 
Gerhard van 1620 24 buiten het onderzoek gelaten. evenals de districten, die 
in 1570 meer dan 10.000 tributarios en vecinos, of in 1620 meer dan 5.000 tri
butarios en vecinos of in 1800 meer dan 40.000 inwoners hadden. Naar de 
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bevolkingsdichtheid hebben we een onderscheid gemaakt tussen grootvee I met 
minder dan 1 persoon per km 2 en grootvee 11 met 1-5 personen per km 2 in 1620. 
Bij de havens is er een verschil in ontwikkeling tussen die van de Golf van 
Mexico en die van de Stille Zuidzee. 

In de mijnbouw is de winning van zilver de hoofdzaak, in slechts vier distric
ten werd goud gewonnen. In het navolgende zullen we steeds uitsluitend de 
term zilver gebruiken, hoewel daaronder dan ook het goud is begrepen. We 
hebben een onderscheid gemaakt tussen de Minus, districten, die een eigen 
bestuursorganisatie hadden en de districten met zilvermijnbouw , die onder de 
gewone bestuursorganisatie stonden. We hebben ze aangemerkt met resp. 
zilver I en zilver 11. 

Voor het onderzoek van de efemere economie hebben we elf vragen geformu
leerd op geografisch, demografisch en economisch gebied en op het terrein van 
de kerkelijke organisatie. 

1. Waar werden de efemere economische activiteiten uitgeoefend? Vormden de 
districten met deze activiteiten een vrijwel aaneengesloten gebied, bestond 
er een geografische concentratie van deze activiteiten? 

2. Werden de activiteiten in gebieden met een geringe bevolkingsdichtheid of 
met een lage bevolkingsconcentratie uitgeoefend? Zoals bekend, kan de be
volkingsdichtheid worden gemeten naar het aantal personen per km 2 in 1620 ; 
de bevolkingsconcentratie wordt uitgedrukt in het gemiddeld aantal personen 
per district in 1570 en in 1800. 

3. Gezien het efemere karakter van de economische activiteiten moet men reke
ning houden met vrij heftige fluctuaties in het bevolkingsaantal. Bovendien 
valt te verwachten, dat de bevolkingsgroei achter is gebleven bij het lands
gemiddelde . We kunnen dit nagaan aan de hand van het bevolkingsverloop 
tussen 1570 en 1800, uitgedrukt in het totaal aantal personen en in het aan
tal tributarios. 

4. Zijn er in de districten met efemere economische activiteiten veel epidemieën 
voorgekomen? Het efemere karakter zou dan niet alleen aan economische, 
maar ook aan demografische oorzaken kunnen worden toegeschreven. 

5. Was er in de districten met efemere economische activiteiten veel migratie? 
Men mag in de bloeitijd immigratie verwachten en in de tijd van verval emi
gratie. 

6. Hoe was de etnische samenstelling in de districten met efemere economische 
activiteiten? Een hoog aandeel van negers en mulatten kan op de uitoefening 
van een bepaalde economische exploitatie wijzen. 

7. Hadden de efemere economische activiteiten een dominerend karakter ten 
opzichte van de overige economische activiteiten? Kwamen zij in een groot 
aantal of in een hoog percentage voor? 

8. De efemere economische activiteiten vallen volgens de door ons gebezigde 
terminologie onder de eenzijdige economie. Was het percentage van de een
zijdige economie hoog? Ging een dergelijk hoog percentage samen met een 
laag percentage voor de ondersteunende economie? Men kan veronderstellen, 
dat de efemere economische activiteiten zoveel arbeidskrachten en zoveel 
cultuurgrond in beslag namen, dat dientengevolge de verbouw van voedsel
gewassen in gedrang kwam. Het is ook mogelijk, dat de efemere economische 
economische activiteiten werden uitgeoefend in een omgeving, waar het kli
maat of de grondgesteldheid ongeschikt waren voor de verbouw van voedsel
gewassen of het houden van kleinvee. 

9. De bloeitijd van een efemere economische activiteit zal gekenmerkt worden 
door de stichting van vele nieuwe parochies; in de tijd van neergang zullen 
daarentegen weinig parochies zijn gesticht. 

10. Werden de parochies door regulieren of door seculieren bediend? Bestond 
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er bij de orden een voorkeur voor gebieden met bepaalde efemere economi
sche activiteiten? 

11. Het moet mogelijk zijn om met behulp van de demografische, economische 
en kerkorganisatorische feiten de perioden van bloei en verval van de efe
mere economische activiteiten nader te bepalen. Het voornaamste kenmerk 
van deze activiteiten is toch hun tijdelijkheid. 

Het aantal districten met efemere economische activiteiten en hun spreiding 
over de gewesten kan men vinden in tabel V, 1. 

Tabel V, 1. Aantal districten met efemere economische activiteiten, 
verdeeld naar gewesten, 18e eeuw 

Gewesten 

Durango 
San Luis PotosÏ 
Guanaxuato 
Querétaro 
Hidalgo 
Jalisco 
Colima 
Michoacán 
México 
Morelos 
Puebla 
Vera Cruz 
Guerrero 
Oaxaca 

totaal 

sui- ka
ker toen 

1 

2 
2 
1 
8 
3 
2 
6 
7 
5 
6 

43 

2 

3 

1 
4 

2 
4 
5 
5 

13 

39 

ta- ca
bak cao 

1 

1 
5 
1 
2 

10 

2 
1 

1 
3 
1 

8 

co
che
nille 

2 
2 
4 

2 
18 

28 

grootvee havens 
I 11 G ZZ 

1 
1 
1 

2 
2 
4 

7 
4 
2 

1 

5 
1 

4 
2 

6 
1 
3 
4 

24 27 

1 
3 

4 

1 

1 
2 

4 

zilver totaal 
111 Nieuw 

Spanje 

1 
1 1 
2 2 

1 
2 4 

3 
2 

2 3 
3 

1 
2 3 

1 5 
1 4 

15 29 

1 
3 
5 
3 

12 
5 
2 

12 
19 

3 
22 
10 
10 
22 

129 

N . B. Daar vele districten telkens weer voorkomen onder de verschillende efe
mere economische activiteiten zijn de districten niet opgeteld. Onder 
Nieuw Spanje wordt vermeld het aantal districten per gewest, zodat men 
voor iedere efemere economische activiteit kan zien, welke plaats deze 
binnen het gewest innam. 

Het suikerriet werd verbouwd in 43 districten, die een vrijwel aaneengesloten 
gebied vormden, dat als een hoefijzer om de kern van Mexico Cd. lag. Het sui
kerrietgebied strekte zich uit langs de kust van de Golf van Mexico in Vera 
Cruz, boog om door Oost-Puebla en West-Oaxaca en besloeg. grote delen van 
Guerrero en Michoacán in een zeer brede strook langs de Stille Oceaan (kaart 
49). 

In de katoen cultuur valt de concentratie in Oaxaca op, waar één derde van 
alle 39 districten lag. Hier sloten bij aan districten in Guerrero, Morelos en 
Zuid-Vera Cruz. Een ander katoen gebied strekte zich uit van San Luis PotosÏ 
over Pánuco naar Zacatlan de las Manzanas. We hebben hier dus twee aaneenge
sloten gebieden met nog drie afzonderlijk liggende districten (kaart 50). 

De verbouw van tabak is slechts in tien districten vermeld, zes hiervan liggen 
aaneengesloten in Vera Cruz en Puebla, de overige vier lagen verspreid 
(kaart 51). 
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Zeven van de acht districten met cacao-cultures lagen naast elkaar langs de 
kust van de Stille Zuidzee, een gebied beslaand van Colima tot en met Xicayán, 
afgezonderd aan de kust van de Golf van Mexico lag Guazacualco (kaart 52). 

Van de 28 districten met cochenille lagen er 18 in Oaxaca, dit complex strekte 
zich verder in Guerrero en Morelos uit. Op een korte afstand van Morelos lag 
een tweede veel kleiner gebied, dat uit vijf districten bestond tussen Puebla 
en Otumba (kaart 53). 

Het gebied van de 24 grootvee I districten omvatte twee grote complexen, 
waarvan één zich uitstrekte langs de Stille Zuidzee van Autlan tot Acapulco, 
het andere begon aan de Stille Zuidezee, omvatte Teguantepec en Guazacualco 
en reikte langs de Golf van Mexico noordwaarts tot Papantla. Afzonderlijk lagen 
in het noorden Pánuco, ValIes en San Luis de la Paz . De 27 districten van 
grootvee 11 waren meest van kleiner omvang, zij lagen verspreid over geheel 
Nieuw Spanje. Indien men de districten van grootvee I en grootvee 11 samen
voegt, krijgt men sterk de indruk, dat de extensieve rundveehouderij vooral 
in de randgebieden van Nieuw Spanje werd bedreven (kaart 54). 

In het verleden was het verschil tussen een baai, een landingsplaats in een 
riviermonding en een haven niet groot; zij konden alle met de term JhavenJ 

worden aangeduid. We kunnen in totaal acht plaatsen als haven aanmerken, 
vier aan de Golf van Mexico en vier aan de Stille Zuidzee. Aan de Golf van 
Mexico liggen Pánuco en Tamiagua , in het naburige district Guachinango, ver
der Vera Cruz Vieja en in de nabijheid de grootste haven van Nieuw Spanje 
San Juan de Ulua in het district Vera Cruz Nueva. Aan de Stille Zuidzee lagen 
Teguantepec en in het aangrenzende district Guatulco, meer naar het noorden 
lagen Acapulco en Puerto de la Navidad in het district Autlan (kaart 55). 

De vijftien zilver I districten (minas) lagen verspreid over Nieuw Spanje van 
Oaxaca tot San Luis Potosi. Een tamelijk aaneengesloten gebied vormen de zilver 
11 districten, dat zich uitstrekte van San Miguel el Grande tot Tistla, voorts 
was er een complex in Hidalgo. Indien men zilver I en zilver 11 samenvoegt, 
krijgt men een aaneengesloten gebied, dat vrijwel geheel West Nieuw Spanje 
besloeg. Het strekte zich uit van Pachuca tot San Luis Potosi, vandaar naar de 
kust van de Stille Zuidzee, langs deze kust besloegen de zilver districten een 
zeer brede strook van Autlan tot Guaxuapa in Oaxaca (kaart 56). 

In bijna alle gevallen van efemere economische activiteiten kan men spreken 
van een geografische concentratie ; de activiteiten werden meestal bedreven in 
een aaneengesloten gebied. Uitzonderingen waren de grootvee 11 districten, de 
havens en de zilver I districten. Zeer duidelijk komt tot uitdrukking, dat de 
efemere economische activiteiten werden uitgeoefend in de randgebieden van 
Nieuw Spanje. De kern, bestaande uit de gewesten Mexico en Puebla, was er 
nauwelijks bij betrokken . De wat terzijde liggende kernen Oaxaca en Michoacán 
vielen geheel onder het perifere gebied. 

We kunnen het gemiddeld aantal personen per district van de verschillende 
efemere economische activiteiten berekenen op grond van het aantal personen 
in 1800 en aan de hand van het aantal tributarios en vecinos in 1570, dat voor 
de vergelijking met 4 , 5 vermenigvuldigd dient te worden. Daar in 1570 het aan
tal tributarios in 9 districten onbekend is , blijven er 120 districten, die de mo
gelijkheid tot vergelijking tussen 1570 en 1800 bieden. De gemiddelden van het 
gehele land wijken doordat ze op 120 districten betrekking hebben, iets af van 
die, welke in tabel 11 , 35 zijn vermeld. De gemiddelden zijn verzameld in tabel 
V , 2. 

Uit tabel V, 2 blijkt , dat het gemiddeld aantal personen per district in 1570 
varieerde van 10.162 voor grootvee I tot 32.083 voor cochenille. Bij acht efemere 
economische activiteiten lag het gemiddelde beneden het landsgemiddelde. Hier
boven lagen zilver 11, katoen en cochenille. In 1800 lagen zeven efemere econo
mische activiteiten beneden het landsgemiddelde . Cochenille, suikerriet, katoen 
en tabak lagen er boven. 
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KAART 52 

Districten met verbouw van cacao. 

districten met verbouw van cacao 
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KAART 53 

Districten met winning van cochenille. 

districten met winning van cochenille 
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KAART 54 

Districten met extensieve rundveehouderij . 

• 
districten met rundveehouderij • de bevolkingsdichtheid bedroeg in 
1620 minder dan 1 persoon per km 2 (grootvee I) 

districten met rundveehouderij • de bevolkingsdichtheid bedroeg in 
1620 1-5 personen per km 2 (grootvee II) 
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KAART 56 

Districten met winning van zilver en goud. 

districten met zilver- en goudwinning. met een eigen bestuurs
organisatie (minas). (zilver I) 

districten met zilver- en goudwinning zonder eigen bestuurs
organisatie (zilver 11) 



Tabel V, 2. Gemiddeld aantal personen per district met efemere economische 
activiteiten, 1570 en 1800 

1570 1800 

10.612 grootvee 9.059 havens Stille Zuidzee 
10.871 cacao 11. 214 grootvee I 
11. 790 havens Stille Zuidzee 11.796 cacao 
16.021 grootvee 11 16.174 grootvee 11 
17.272 havens Golf van Mexico 17.018 zilver I 
17.312 tabak 20.325 havens Golf van Mexico 
19.964 zilver I 23.600 zilver 11 
24.512 suikerriet 24.605 cochenille 
29.436 zilver 11 25.050 suikerriet 
30.975 katoen 25.976 katoen 
32.083 cochenille 27.981 tabak 

27.200 lands gemiddelde 24.123 lands gemiddelde 

In tabel V, 3 is het aantal districten met efemere economische activiteiten 
naar bevolkingsdichtheid opgegeven ; tevens is de procentuële verdeling vermeld. 

Tabel V, 3. Aantal en procentuële verdeling van de districten met efemere 
economische activiteiten op grond van de bevolkingsdichtheid, 
1620 (per sonen per km 2 ) 

Efemere economische Aantal Percentages 
activiteiten 5 of 1-4 bene- 5 of 1-4 bene-

meer den 1 meer den 1 

suikerriet 3 23 17 7,0 53,5 39,5 
katoen 5 20 14 12,8 51,3 35,9 
tabak 6 4 60,0 40,0 
cacao 2 6 25,0 75,0 
cochenille 10 15 3 35,7 53,6 10,7 
grootvee I 24 100,0 
grootvee 11 27 100,0 
havens Golf van Mexico 1 3 25,0 75,0 
havens Stille Zuidzee 4 100,0 
zilver I 2 10 3 13,3 66,7 20,0 
zilver 11 2 14 12 7,1 50,0 42,9 

Geheel Nieuw Spanje 29 66 26 24,0 54,5 21,5 
(121 districten) 

We constateren, dat de meeste efemere economische activiteiten in veel dunner 
bevolkte gebieden worden uitgeoefend dan de overige economische activiteiten 
in Nieuw Spanje; merendeels zijn het districten met minder dan 5 personen per 
km 2 • Dit geldt voor 90,4 % van de daarbij betrokken districten; zelfs 39,0% van 
de districten ligt in een gebied met een bevolkingsdichtheid van minder dan 1 
persoon per km 2 • We kunnen hieruit concluderen, dat we de efemere economi
sche activiteiten vrijwel uitsluitend in de dunbevolkte gebieden van Nieuw 
Spanje vinden. 
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In tabel V, 4 zijn de indices vermeld van het bevolkingsverloop in de distric
ten met efemere economische activiteiten tussen de jaren 1570 en 1800 (1570 = 
100). In de districten met cochenille, zilver I en 11 en de katoen en in de ha
vens aan de Stille Zuidzee is de bevolking meer achteruitgegaan dan in geheel 
Nieuw Spanje in het algemeen. In de districten met grootvee I en 11 , suikerriet 
en cacao was er een geringe bevolkingsgroei; de havens aan de Golf van Mexico 
namen vrij sterk in bevolking toe en in de tabaksdistricten was de bevolkings
vermeerdering vergeleken met de overige activiteiten in Nieuw Spanje geheel 
uitzonderlijk. 

Tabel V, 4. Indices van de bevolking in de districten met efemere 
economische activiteiten, 1800 (1570=100) 

Efemere economische activiteiten 

suikerriet 
katoen 
tabak 
cacao 
cochenille 
grootvee I 
grootvee 11 
havens Golf van Mexico 
havens Stille Zuidzee 
zilver I 
zilver 11 

Geheel Nieuw Spanje (120 districten) 

indices 

102,2 
83,9 

161,6 
108,5 

76 , 7 
105,7 
101,0 
117,7 
76,8 
85,2 
80,2 

88,7 

Het is belangrijk om de schommelingen in het bevolkingsaantal in het tijds
verloop tussen deze beide uiterste data te leren kennen . Voor de tussentijd 
hebben we alleen de aantallen tributarios, dus uitsluitend het Indiaanse deel 
van de bevolking. We hebben de aantallen tributarios in de districten met efe
mere economische activiteiten verzameld en vervolgens de indices op twee ma
nieren berekend, met 1570 als peiljaar en met telkens het voorafgaande jaar 
als peiljaar. De indices zijn opgenomen in tabel V, 5. 

Alle indices vertonen het bekende verloop: daling van 1570 tot 1645, daarna 
stijging tot 1800. In 1645 bedroeg de index voor geheel Nieuw Spanje 22,6. De 
teruggang was nog erger in de districten met zilver I en 11 en in de havens 
aan de Golf van Mexico. Het best hielden zich de districten met tabak en cacao 
en de havens aan de Stille Zuidzee . In 1800 was de teruggang van het aantal 
tributarios zeer groot in de districten met cochenille, de havens aan de Stille 
Zuidzee, de districten met zilver I en 11 en met katoen , alle met een index bene
den 70,0, terwijl de index voor geheel Nieuw Spanje 75,2 bedroeg. Beter hiel
den zich de havens aan de Golf van Mexico. De tabaksdistricten waren echter 
de enigen, die in 1800 boven het peil van 1570 uitkwamen. Dit resultaat stemt 
geheel overeen met dat van de totale bevolking in de jaren 1570 en 1800 (tabel 
V, 4). 

Indien we de indices per periode beschouwen, constateren we grote verschil
len tussen de economische activiteiten. Deze komen duidelijker naar voren, in
dien we nagaan bij welke activiteiten de indices van de tributarios boven het 
landsgemiddelde liggen en welke er beneden blijven. Een overzicht geeft tabel 
V,6. 
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Tabel V, 5. Indices van de aan tallen tributarios in de districten met efemere 
economische activiteiten, 1570-1800 

Peiljaar 1570 = 100 

Efemere economische 1570 1600/ 1645 1688 1743 1800 
activiteiten 1620 

suikerriet 100,0 40,9 23,6 33,8 52,0 78,8 
katoen 100.0 47,2 23,3 31,7 47,4 67,0 
tabak 100,0 51,9 34,0 58,9 111 ,9 133,0 
cacao 100,0 50,0 32,3 37,7 48,8 74,2 
cochenille 100,0 43,7 25,0 37,3 47,4 61,8 
grootvee I 100,0 41,7 22,3 27,7 62 , 9 77,2 
grootvee 11 100,0 36,3 23,1 33,9 48,3 81,1 
havens Golf van Mexico 100,0 35,1 20,0 29,7 50,2 86,5 
havens Stille Zuidzee 100,0 49,0 30,0 42,8 48,9 61,9 
zilver I 100,0 29,4 14,8 22,4 30,7 65,4 
zilver 11 100,0 43,2 18,8 24 , 2 38,2 60,9 

Nieuw Spanje 120 distr. 100,0 39,7 22,6 32,0 46,7 75,2 

Voorafgaand jaar = 100 

Efemere economische 1570- 1600/20 1645- 1688- 1743-
activiteiten 1600/20 -1645 1688 1743 1800 

suikerriet 40,9 57,8 143,0 154,0 151,5 
katoen 47,2 49,3 136,4 149,4 141,3 
tabak 51,9 65,5 173,3 189 ,9 118,9 
cacao 50,0 64,5 117,0 129,3 152,1 
cochenille 43,7 57,4 149,0 127,1 130,3 
grootvee I 41,7 53,5 124,3 227,0 122,7 
grootvee 11 36,3 63,7 146,8 142,5 167,8 
havens Golf van Mexico 35,1 56,9 148,7 169,3 172,1 
havens Stille Zuidzee 49,0 61,2 142,8 114,2 126,6 
zilver I 29,4 50,3 151,4 136,8 213,2 
zilver 11 43,2 43,5 128,4 158,3 159,4 

Nieuw Spanje 120 distr. 39,7 56,9 141,6 145,8 161 ,0 

Er is alle reden om te veronderstellen, dat in de schommelingen van het aantal 
tributarios ook de veranderingen in de economische activiteit worden weerspie
geld. We hebben immers te maken met economische activiteiten in dunbevolkte 
gebieden met een eenzijdige economie, waarin de efemere economische activiteiten 
een belangrijke plaats innamen. In het algemeen zien we een omslag van een 
gunstige positie van de efemere economische activiteiten in 1570 tot een ongun
stige in 1800, met uitzondering van grootvee 11, de havens aan de Golf van 
Mexico en de districten met zilver I. Voor het suikerriet is de omslag gekomen 
omstreeks 1743, voor de katoen al in 1600/1620, voor de tabak omstreeks 1743, 
voor de cacao omstreeks 1645, voor de cochenille omstreeks 1688, grootvee I en 
grootvee 11 wisselen elkaar voortdurend af. Voor de havens aan de Golf van 
Mexico is de verbetering omstreeks 1645 ingetreden, voor de havens aan de 
Stille Zuidzee kwam het verval omstreeks 1688. De zilverdistricten maakten van 
1570 tot 1688 een moeilijke tijd door, daarin is na 1688 verbetering gekomen. 
Vooral in de zilver I districten is het aantal tributarios in de periode 1743-1800 
sterk toegenomen. 
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Tabel V, 6. De indices van de aantallen tributarios in de districten met 
efemere economische activiteiten , vergeleken met het lands
gemiddelde 

Periode 

1570- 1600/20 

1600/20-1645 

Boven landsgemiddelde 

suikerriet 
katoen 
tabak 
cacao 
cochenille 
grootvee I 
havens Stille Zuidzee 
zilver 11 

suikerriet 
tabak 
cacao 
cochenille 
grootvee 11 

Beneden landsgemiddelde 

grootvee 11 
havens Golf van Mexico 
zilver I 

katoen 
grootvee 
zilver I 
zilver 11 

havens Golf van Mexico 
havens Stille Zuidzee 

- ------------- - --------------------- - ---------------------------------------
1645-1688 

1688-1743 

suikerriet 
tabak 
cochenille 
grootvee 11 
havens Golf van Mexico 
havens Stille Zuidzee 
zilver I 

suikerriet 
katoen 
tabak 
grootvee I 
havens Golf van Mexico 
zilver 11 

katoen 
cacao 
grootvee 
zilver 11 

cacao 
cochenille 
grootvee 11 
zilver I 
havens Stille Zuidzee 

- - --------------------------------------------------------------------------
1743-1800 grootvee 11 

havens Golf van Mexico 
zilver I 

suikerriet 
katoen 
tabak 
cacao 
cochenille 
grootvee I 
havens Stille Zuidzee 
zilver 11 

Als we de epidemieën, die in de districten met efemere economische activiteiten 
hebben gewoed, optellen, worden tal van districten dubbel of driedubbel geteld. 
In geheel Nieuw Spanje waren er in de periode van vóór 1570 tot 1800 95 epide
mieën volgens de opgave bij Gerhard. Door de dubbeltelling komen we alleen al 
in de districten met efemere economische activiteiten voor die periode tot een 
totaal van 207. Het belangrijkste blijkt als we de percentages voor de verschil
lende tijdperken berekenen. We constateren dan, dat in Nieuw Spanje het hoog
tepunt van de epidemieën lag in de periode van 1570 tot 1600/1620, terwijl in de 
districten met efemere economische activiteiten de epidemieën vooral in de tijd 
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voor 1570 heersten. In deze districten kwamen er vrijwel geen epidemieën voor 
in de periode van 1600/1620-1645. Tussen 1688 en 1800 lagen de percentages 
van geheel Nieuw Spanje en van de districten met efemere economische activitei
ten gelijk. In tabel V, 7 vindt men de aantallen epidemieën en de percentages. 

Tabel V, 7. Aantal van de districten met efemere economische activiteiten, 

Perioden 

vóór 1570 
1570-1600/20 
1600/20-1645 
1645-1688 
1688-1743 
1743-1800 

totaal 

die door epidemieën werden getroffen, vergeleken met de distric
ten van geheel Nieuw Spanje en de percentages naar chronolo
gische verdeling , vóór 1570-1800 

Aantal Percentages 
Efemere econo- Nieuw Efemere econo- Nieuw 
mische activiteiten Spanje mische activiteiten Spanje 

95 27 45,9 28,4 
76 42 36,7 44,2 

2 9 1,0 9,5 
0 0 0 0 

25 12 12,1 12,6 
9 5 4,3 5,3 

207 95 100,0 100,0 

Over de periode van vóór 1570 kan weinig gezegd worden, omdat we over die 
tijd geen gegevens betreffende de bevolking en tributarios hebben. We kunnen 
wel de teruggang van de tributarios tussen 1570 en 1600/1620 vergelijken met 
het aantal epidemieën. Het verschil tussen het aantal tributarios in 1570 en in 
1600/20 zouden we de 'verdwenen' tributarios kunnen noemen. We kunnen voor 
elk van de efemere economische activiteiten het gemiddeld aantal verdwenen 
tributarios per epidemie berekenen. Dit is geschied in tabel V, 8. 

Tabel V, 8. Het aantal tussen 1570 en 1600/20 'verdwenen' tributarios in 
de districten met efemere economische activiteiten, vergeleken 
met het aantal epidemieën en het gemiddeld aantal ' verdwenen' 
tributarios per epidemie, 1570-1600/20 

Efemere economische 'Verdwenen' Aantal Gemiddeld aantal 
activiteiten tributarios epide- 'verd wenen' tribu ta-

Aantal mieën rios per epidemie 

suikerriet 137.916 11 12.538 
katoen 137.594 19 7.242 
tabak 18.443 2 9.222 
cacao 9.605 1 9.605 
cochenille 111. 953 18 6 .. 220 
grootvee I 29.839 5 5.968 
grootvee 11 58.817 5 11. 763 
havens Golf van Mexico 2.448 0 0 
havens Stille Zuidzee 1.328 4 332 
zilver I 34.041 4 8.510 
zilver 11 92.636 9 10.293 

Nieuw Spanje 128 districten 451. 373 42 10.747 

De interpretatie van tabel V, 8 levert enige moeilijkheden op. Als we de cor
relatie-coëfficiënt berekenen tussen het aantal verdwenen tributarios en het 
aantal epidemieën, blijkt deze hoog te zijn, r = +0,9034, n = 11. Er is dus een 
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duidelijke samenhang tussen de teruggang van het aantal tributarios en het 
aantal epidemieën. Het demografisch effect van de epidemieën komt hierin tot 
uitdrukking. Moeilijker is het om de economische gevolgen van de epidemieën 
vast te stellen. Voor een deel zullen deze de invloed hebben ondergaan van de 
nog ergere ziekte-uitbarstingen in de voorafgaande periode. De havens kwamen 
er in deze periode gunstig af, maar die waren in de voorafgaande periode zwaar 
getroffen. De districten met suikerriet en grootvee II hebben gedurende beide 
perioden zwaar te lijden gehad. In het merendeel van de districten met efemere 
economische activiteiten was de teruggang in het aantal tributarios in deze pe
riode geringer dan in Nieuw Spanje in het algemeen (tabel V, 6). De omslag 
naar een ongunstiger situatie is in de districten met efemere economische acti
viteiten geruime tijd na de epidemieën gekomen. Alles wijst er op, dat het efe
mere karakter van de bewuste economische activiteiten tot de eigen aard van 
die activiteiten behoort en niet het gevolg was van de epidemieën. 

De migratie is niet op grond van direkte gegevens vastgesteld, maar we 
hebben gemeend immigratie en emigratie met behulp van de aantallen tributarios 
te kunnen bepalen. Het onderzoek naar de immigratie en emigratie in de distric
ten met efemere economische activiteiten bevestigt dientengevolge de resultaten 
van ons onderzoek naar de veranderingen in het aantal tributarios. We werken 
met dezelfde gegevens. 

In totaal zijn er onder de districten met efemere economische activiteiten 75 
districten met immigratie en 93 met emigratie. Het aantal migranten nam toe en 
was het hoogst in de periode 1743-1800. Tabel V, 9 geeft de cijfers. 

Tabel V, 9. Aantal districten met immigratie en emigratie onder de districten 
met efemere economische activiteiten, 1645-1800 

Periode 

1645-1688 
1688-1743 
1743-1800 

totaal 

Immigratie 

20 
25 
30 

75 

Emigratie (aantal districten) 

24 
24 
45 

93 

De migratie was vrij sterk in de districten met suikerriet, katoen en zilver I. 
Van 1688-1800 was er emigratie uit de cochenille districten en er was in de pe
riode van 1743-1800 immigratie in de districten met grootvee II en zilver I. 

Tabel V, 10. Aantal districten met efemere economische activiteiten , waarin 
migratie plaatsvond, 1645-1800 

Efemere economische Immigratie Emigratie 
activiteiten 1645- 1688- 1743- 1645- 1688- 1743-

1688 1743 1800 1688 1743 1800 

suikerriet 7 6 5 5 4 8 
katoen 2 6 6 7 6 9 
tabak 1 1 1 1 1 2 
cacao 0 0 0 0 1 0 
cochenille 3 2 0 2 8 12 
grootvee I 0 4 2 2 1 4 
grootvee II 3 1 7 2 0 3 
havens Golf van Mexico 0 1 1 1 0 1 
havens Stille Zuidzee 0 0 0 0 1 1 
zilver I 1 0 4 1 0 0 
zilver II 3 4 4 3 2 5 
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In tabel V, 10 worden de aantallen districten met immigratie en emigratie ver
meld. Men ziet, dat er in verschillende districten met efemere economische acti
viteiten er een evenwicht is tussen immigratie en emigratie. 

De etnische samenstelling van de bevolking in een groot aantal districten is 
bekend. We hebben daarbij onderscheiden districten met 20% of meer niet-India
nen, 10% of meer Spanjaarden, 10% of meer mestiezen, 10% of meer mulatten en 
negers en 80% of meer Indianen. In de districten met efemere economische acti
viteiten blijken er relatief meer niet- Indianen en meer mulatten en negers te 
zijn dan in het algemeen in Nieuw Spanje; naar verhouding waren er minder 
Spanjaarden, mestiezen en Indianen. De lagere bevolkingsdichtheid heeft er 
toe geleid, dat men voor een aantal economische activiteiten negers heeft inge
voerd. De mulatten en negers vinden we vooral in de havens aan de Stille Zuid-

Tabel V, 11. Aantal districten met efemere economische activiteiten naar 
etnische samenstelling, 1742-1800 

Efemere economische Niet-In- Span- Mestie- Negers Indianen Totaal 
activiteiten dianen jaarden zen en mu- boven 

boven boven boven latten 80% 
20% 10% 10% boven 

10% 

suikerriet 21 8 2 19 15 65 
katoen 16 3 2 15 15 51 
tabak 4 2 2 4 6 18 
cacao 6 2 0 7 1 16 
cochenille 5 2 0 3 15 25 
grootvee I 15 5 1 18 6 45 
grootvee II 17 3 4 11 7 42 
havens Golf van Mexico 2 1 1 2 2 8 
havens Stille Zuidzee 2 0 0 3 1 6 
zilver I 9 4 2 7 4 26 
zilver II 13 3 3 13 8 40 

totaal 110 33 17 102 80 342 

Nieuw Spanje 630 269 200 471 487 2.057 

Percentages 

suikerriet 32,3 12,3 3,1 29,2 23,1 100,0 
katoen 31,4 5,9 3,9 29,4 29,4 100,0 
tabak 22,2 11,1 11,1 22,2 33,4 100,0 
cacao 37,5 12,5 0 43,8 6,2 100,0 
cochenille 20,0 8,0 0 12,0 60,0 100,0 
grootvee I 33,4 11,1 2,2 40,0 13,3 100,0 
grootvee II 40,5 7,1 9,5 26,2 16,7 100,0 
havens Golf van Mexico 25,0 12,5 12,5 25,0 25,0 100,0 
havens Stille Zuidzee 33,3 0 0 50,0 16,7 100,0 
zilver I 34,6 15,4 7,7 26,9 15,4 100,0 
zilver II 32,5 7,5 7,5 32,5 20,0 100,0 

totaal 32,2 9,6 5,0 29,8 23,4 100,0 

Nieuw Spanje 30,6 13,1 9,7 22,9 23,7 100,0 

184 



zee, de districten met cacao, grootvee I en 11, suikerriet, zilver I en 11 en 
katoen. Relatief weinig negers en mulatten zijn er in de districten met cochenille 
en tabak, deze hebben hoge percentages Indianen. Bij de katoen en bij de ha-
vens aan de Golf van Mexico zijn er evenveel districten met 10% of meer negers 
en mulatten als met 80% of meer Indianen. Er zijn naar verhouding vrij veel 
Spanjaarden in de districten met zilver I en relatief, veel mestiezen in de tabaks-
districten en in de havens aan de Golf van Mexico. Een nadere toelichting vindt 
men in tabel V, 11. 

De typisch koloniale activiteiten komen in deze tabel naar voren. Negers 
werden als arbeidskrachten veelvuldig gebruikt in cultures van suikerriet en 
cacao, in de zilvermijnen, bij de extensieve rundveehouderij en in de havens. 
Hieruit blijkt, dat de aanwending van negerslaven toch voor meer gevarieerde 
doeleinden geschiedde dan meestal wordt aangenomen als men bij negerslavernij 
uitsluitend aan plantages denkt. 

Na de behandeling van de demografische aspecten van de districten met efe-
mere economische activiteiten zullen we overgaan tot de economische zijde. De 

Tabel V, 12. Aantal economische activiteiten met percentages in de 
districten met efemere economische activiteiten 

Efemere voed- plan- groen- vee- na- han- nij- delf- totaal gr. kl. 
economische sel- tage, ten, hou- tuur del ver- stof- vee vee 
activiteiten gew. han- vruch- derij heid fen 

dels- ten 
gew. 

suiker 91 74 67 61 84 35 78 37 527 44 17 
katoen 79 64 51 64 71 44 65 28 466 40 24 
tabak 15 24 20 19 20 13 11 2 124 10 9 
cacao 15 16 10 10 15 9 4 5 84 8 2 
cochenille 59 26 31 24 54 21 55 14 284 15 9 
grootvee I 36 40 34 45 47 26 29 21 278 32 13 
grootvee 11 55 19 30 47 20 13 37 18 239 32 15 
havens G.v.M. 3 8 2 7 9 9 4 2 44 4 3 
haven St. Zz. 7 6 3 8 8 10 6 4 52 5 3 
zilver I 27 7 12 17 8 10 17 22 120 13 4 
zilver 11 44 25 21 42 31 21 48 44 276 22 20 

Geheel 271 104 152 178 146 121 218 90 1. 280 106 72 
Nieuw Spanje 

Percentages 

suiker 17,3 14,1 12,7 11,6 15,9 6,6 14,8 7,0 100,0 8,4 2,2 
katoen 17,0 13,7 10,9 13,7 15,4 9,4 13,9 6,0 100,0 8,6 5,1 
tabak 12,1 19,4 16,1 15,3 16,1 10,5 8,9 1,6 100,0 8,1 7,2 
cacao 17,9 19,0 11,9 11,9 17,9 10,7 4,8 5,9 100,0 9,5 2,4 
cochenille 20,8 9,2 10,9 8,5 19,0 7,4 19,3 4,9 100,0 5,3 3,2 
grootvee I 12,9 14,4 12 , 2 16,2 16,9 9,4 10,4 7,6 100,0 11,5 4,7 
grootvee 11 23,0 7,9 12,6 19,7 8,4 5,4 15,5 7,5 100,0 13,4 6,3 
havens G.v.M. 6,8 18,2 4,5 15,9 20,5 20,5 9,1 4,5 100,0 9,1 6,8 
havens SLZz. 13,5 11,5 5,8 15,4 15,4 19,2 11,5 7,7 100,0 9,6 5,8 
zilver I 22,5 5,8 10,0 14,2 6,7 8,3 14,2 18,3 100,0 10,9 3,3 
zilver 11 15,9 9,1 7,6 15,3 11,2 7,6 17,4 15,9 100,0 8,0 7,3 

Geheel 21,2 8,1 11,9 13,9 11,4 9,5 17,0 7,0 100,0 8,3 5,6 
Nieuw Spanje 
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vraag is, welke rol vervulden de efemere activiteiten in het totale pakket van 
economische activiteiten? We hebben daartoe de aantallen van economische acti
viteiten in deze districten verzameld en we hebben de percentages berekend. 
Dit is geschied in tabel V, 12. 

Uit de percentages blijkt, dat in de suiker-, katoen- , tabak- en cacaodistric
ten het percentage voor de plantage- en handelsgewassen veel hoger is dan het 
landsgemiddelde . Zo zijn in de cochenille districten de natuurproducten veel 
hoger vertegenwoordigd. In de grootvee I en II districten zijn de percentages 
van de veehouderij hoog. Voor de handel noteren we hoge percentages in de 
districten met havens en in de zilver I en II districten vindt men hoge percenta
ges voor de delfstoffen. 

Indien we het landsgemiddelde percentage nemen voor de economische activi
teiten en dit met 10% van dit percentage verminderen en met 10% van dat per
centage vermeerderen, dan kunnen we nagaan welke economische activiteiten in 
de districten met efemere economische activiteiten weinig ontwikkeld waren en 
welke op grotere schaal werden uitgeoefend. Deze lijst vindt men in tabel V, 13. 

Tabel V, 13. Lijst van economische activiteiten, die 10% boven het landsge 
middelde liggen en die 10% beneden het landsgemiddelde liggen 

Efemere economische 
activiteiten 

suikerriet 

katoen 

tabak 

cacao 

cochenille 

186 

Economische activiteiten 
minder dan 90 % van 
het landsgemiddelde 

voedselgewassen 
veehouderij 
handel 
nijverheid 
kleinvee 

voedselgewassen 
nijverheid 
delfstoffen 

voedselgewassen 
nijverheid 
delfstoffen 

voedselgewassen 
veehouderij 
nijverheid 
delfstoffen 

veehouderij 
handel 
delfstoffen 
grootvee 
kleinvee 

meer dan 110% van 
het landsgemiddelde 

plantage-, handels
gewassen 
natuur 

plantage-, handels
gewassen 
natuur 

plantage-, handels
gewassen 
groenten, vruchten 
natuur 
kleinvee 

plantage-, handels
gewassen 
natuur 
handel 

plantage-, handels
gewassen 
natuur 
nijverheid 



(Tabel V, 13, vervolg) 

Efemere economische 
activiteiten 

grootvee I 

grootvee 11 

havens Golf van Mexico 

havens Stille Zuidzee 

zilver I 

zilver 11 

Economische activiteiten 
minder dan 90 % van meer dan 110% van 
het lands gemiddelde het landsgemiddelde 

voedselgewassen 
nijverheid 
kleinvee 

natuur 
handel 

voedselgewassen 
groenten , vruchten 
nijverheid 
delfstoffen 

voedselgewassen 
groenten, vruchten 
nijverheid 

plantage-, handelsgewassen 
groenten, vruchten 
natuur 
handel 
nijverheid 
kleinvee 

voedselgewassen 
groenten, vruchten 
handel 

plantage-, handels
gewassen 
veehouderij 
natuur 
grootvee 

veehouderij 
grootvee 
kleinvee 

plantage- , handels
gewassen 
veehouderij 
natuur 
handel 
kleinvee 

plantage-, handels
gewassen 
veehouderij 
natuur 
handel 
grootvee 

delfstoffen 
grootvee 

plantage- , handels
gewassen 
delfstoffen 
kleinvee 

Uit tabel V, 13 blijkt, dat er weinig voedselgewassen werden verbouwd in de 
districten met suikerriet , katoen, tabak, cacao, grootvee I , de havens aan beide 
kusten en zilver 11. Dit wijst er op, dat het noodzakelijk zal zijn geweest om in 
veel districten met efemere economische activiteiten voedselgewassen in te voeren. 
Deze districten waren dun bevolkt , er waren weinig arbeidskrachten en deze 
werden voor de efemere economische activiteiten gebruikt en niet voor de ver
bouw van voedselgewassen. Bovendien zal het klimaat niet steeds gunstig voor 
de verbou w van voedselgewassen zijn geweest. 

De plantage- en handelsgewassen prevaleren in de districten met suikerriet, 
katoen , tabak, cacao, cochenille, grootvee I, de havens aan beide kusten en 
in de districten met zilver 11. Weinig plantage- en handelsgewassen werden in 
de districten van zilver I verbouwd. 

Veel groenten en vruchten werden geteeld in de districten met tabaksbouw, 
maar er was een tekort in de havens en in de zilver I en 11 districten. 
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De veehouderij treffen we vooral aan in de districten met grootvee I en II, 
de havens en de zilver I districten. Weinig wordt aan veehouderij gedaan in de 
districten met suikerriet, cacao en cochenille. Het grootvee is uiteraard in grote 
getale aanwezig in de grootvee I en II districten, de havens aan de Stille Zuid
zee en in de zilver I districten. Het kleinvee vinden we in de districten met 
tabak , grootvee II, de havens aan de Golf van Mexico en in de zilver II distric
ten. Hier blijkt de reeds bekende samenhang tussen veehouderij en mijnbouw . 
Er lijkt ook een verband te bestaan tussen de veehouderij en de havens, wel
licht in verband met de proviandering van de schepen of voor de uitvoer van 
leer. Er is weinig grootvee in de districten met cochenille en weinig kleinvee in 
de districten met suikerriet, cochenille, grootvee I en zilver I. De grootvee I 
districten, die in 1620 een bevolkingsdichtheid hadden van minder dan één 
persoon per km 2 hebben wel veel grootvee, maar weinig kleinvee. Dit zijn de 
districten met de meest extensieve vorm van veehouderij. De grootvee II distric
ten, die dichter bevolkt zijn , bezitten zowel grootvee als kleinvee. 

In het weinig bevolkte gebied van de efemere economische activiteiten is een 
overvloed van natuurproducten, dit is het geval in de districten met suikerriet, 
katoen, tabak, cacao, cochenille, grootvee I en de havens aan beide kusten. 
Weinig natuurproducten vindt men in de districten van grootvee II en van zil
ver I. 

Hoge percentages voor de handel zijn er in de districten met de havens en 
verder nog in de cacaodistricten . Er wordt weinig handel gedreven in de dis
tricten met suikerriet, cochenille, grootvee II en zilver I en II. 

De cochenille districten zijn de enige met veel nijverheid. Zij behoren onder 
de districten met efemere economische activiteiten tot de dichtst bevolkte. We 
hebben reeds eerder geconstateerd, dat de nijverheid vooral in de gebieden 
met een grote bevolkingsconcentratie werd bedreven. Er werd weinig aan nijver
heid gedaan in de districten met suikerriet, katoen, tabak, cacao, grootvee I, 
de havens aan beide kusten en in de zilver I districten. 

Delfstoffen waren alleen overvloedig aanwezig in de districten met zilver I en 
zilver II. Er werden weinig delfstoffen geexploiteerd in de districten met katoen, 
tabak, cacao, cochenille en de havens aan de Golf van Mexico. 

Het dominerende karakter van de efemere economische activiteiten binnen de 
districten waarin ze werden uitgeoefend, komt duidelijk tot uitdrukking. Er 
bestonden weinig mogelijkheden voor andere bedrijfstakken. Dit hing meestal 
samen met de geringe bevolkingsdichtheid, maar soms was dit het gevolg van 
de klimatologische omstandigheden of van de natuurlijke gesteldheid, zoals de 
afwezigheid van bodemrijkdommen. De specialisatie verhinderde de opkomst van 
andere economische activiteiten , die bij een achteruitgang de plaats van de efe
mere activiteiten konden innemen. Een bijzonder gevoelig punt moet in de dis
tricten met efemere economische activiteiten het tekort aan voedselgewassen zijn 
geweest. Bij een tekort moest vanuit de centra voedsel worden getransporteerd 
naar de perifere gebieden. Aan kleinvee, dat voor de voeding van de bevolking 
vaak belangrijker was dan het grootvee, was in vele districten eveneens gebrek. 

Toch moet men de verhouding tussen bevolking en economische activiteiten in 
de districten met efemere economische activiteiten niet al te somber zien. Verge
lijken we het aandeel van deze districten in de bevolking van geheel Nieuw 
Spanje met hun aandeel in het totaal van de economische activiteiten, dan blijkt 
steeds het aandeel in de totale economie groter te zijn dan het aandeel in de 
bevolking. Dit betekent, dat er in Nieuw Spanje andere districten waren met 
een groter bevolkingsaandeel en een kleiner portie van de economie. Er was in 
de districten met efemere economische activiteiten voldoende bedrijvigheid, 
maar deze was te eenzijdig gericht. De verhouding tussen bevolking en econo
mische activiteiten kan men zien in tabel V, 14. 

We hebben bij de economische activiteiten een onderscheid gemaakt tussen 
veelzijdige economie (handel, nijverheid, groente- en fruitteelt), ondersteunen-
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Tabel V, 14. Aandeel van de districten met efemere economische activiteiten 
in de totale bevolking van Nieuw Spanje, 1570 en 1800 en in 
de totale economische activiteit van Nieuw Spanje 

Efemere economische Percentages 
activiteiten Bevolking Bevolking Economische 

1570 1800 activiteiten 

suikerriet 32,2 33,1 41,2 
katoen 36,0 30,3 36,4 
tabak 5,3 8 , 6 9,7 
cacao 2,7 2, 9 6,6 
cochenille 27,4 21,2 22,2 
grootvee I 7,1 7 , 6 21,7 
grootvee 11 12,7 12,9 18,7 
havens Golf van Mexico 2,1 2,5 3,4 
havens Stille Zuidzee 1,4 1,1 4,1 
zilver I 6,7 5,8 9,4 
zilver 11 22,5 18,1 21,6 

de economie (verbouw van voedselgewassen en het houden van kleinvee) en 
eenzijdige economie (verbouw van plantage- en handelsgewassen , natuurproduc
ten, delfstoffen en grootveehouderij ). We kunnen de aantallen van de activitei
ten en de percentages berekenen; dit is geschied in tabel V, 15. 

Tabel V, 15. Vormen van economische activiteiten in de districten met 
efemere economische activiteiten 

Efemere economische Vormen van economie 
activiteiten Aantal Percentages 

veel- onder- een- totaal veel- onder- een- totaal 
zijdig steu- zij- zijdig steu- zij-

nend dig nend dig 

suikerriet 180 108 239 527 34,2 20,5 45,3 100,0 
katoen 160 103 203 466 34,3 22,1 43 , 6 100,0 
tabak 44 24 56 124 35,5 19,4 45,2 100,0 
cacao 23 17 44 84 27,4 20,2 52 , 4 100,0 
cochenille 107 68 109 284 37 , 7 23,9 38,4 100,0 
grootvee I 89 49 140 278 32,0 17,6 50 , 4 100,0 
grootvee 11 80 70 89 239 33,5 29,3 37,2 100,0 
havens Golf v.Mexico 15 6 23 44 34,1 13,6 52,3 100,0 
havens Stille Zuidzee 19 10 23 52 36,5 19,2 44,3 100,0 
zilver I 39 31 50 120 32,5 25,8 41,7 100,0 
zilver 11 90 64 122 276 32,6 23,2 44 , 2 100,0 

Geheel Nieuw Spanje 491 343 446 1. 280 38,4 26,8 34,8 100,0 

Nemen we hier het landsgemiddelde met naar beide zijden een afwijking van 
10% dan liggen de grenzen als aangegeven in tabel V, 16. 

Uit vergelijking van tabel V , 15 met tabel V , 16 blijkt, dat de percentages 
van de eenzijdige economie ver boven het landsgemiddelde liggen, met uitzon
dering van grootvee 11. De percentages van de veelzijdige economie zijn veel 
te laag in de districten met suikerriet, katoen, cacao, grootvee I en 11 en zilver 
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Tabel V, 16. Percentages van vormen van economische activiteiten met 10% 
boven en beneden het landsgemiddelde 

Vormen van economische 
activiteiten 

veelzijdige economie 
ondersteunende economie 
eenzijdige economie 

beneden 90% 
landsgemiddelde 

34,6 
24,1 
31,3 

boven 110% 
landsgemiddelde 

42,2 
29,5 
38,3 

I en II. Een uitzondering vormen de havens aan de Stille Zuidzee en de distric
ten met tabak en cochenille. De ondersteunende economie, zo belangrijk voor 
de voedselvoorziening, schoot overal tekort, behalve in de districten met groot
vee II. 

Tussen 1570 en 1800 werden er voortdurend nieuwe parochies gesticht, ook 
in de periode van 1570 tot 1645 toen de bevolking sterk verminderde. Er bestaat 
derhalve geen evenredige verhouding tussen de groei van de bevolking en de 
vermeerdering van het aantal parochies. Er waren wel verschillen tussen de 
districten met betrekking tot het aantal nieuw gestichte parochies. Vermoedelijk 
is bij de stichting van nieuwe parochies niet alleen gelet op de bevolkingsver
meerdering of -vermindering, maar ook op de bevolkingsconcentratie en op de 
economische toestand. De nieuwe parochie moest voldoende inkomsten kunnen 
verschaffen voor het onderhoud van de geestelijke en van het kerkgebouw. 
We kunnen de indices van de vermeerdering van de parochies als indicatoren 
van een gunstige of ongunstige gang van zaken binnen de districten beschouwen. 

De districten met efemere economische activiteiten waren ruimer met parochies 
voorzien dan met hun bevolkingsaandeel overeenkwam. Dit is niet ongewoon in 
dunbevolkte gebieden, waar de parochies meestal minder zielen tellen dan in de 
kerngebieden . Een uitzondering wordt gevormd door de districten met cochenille 
in 1570, maar deze waren toen dichtbevolkt met gemiddeld 32.083 personen per 
district en 10.823 personen per parochie. De percentages van het aandeel in de 
bevolking van Nieuw Spanje en het aandeel in de parochies van Nieuw Spanje 
voor elk van de efemere economische activiteiten is vermeld in tabel V, 17. 

Tabel V, 17. Aandeel van de districten met efemere economische activiteiten 
in de totale bevolking van Nieuw Spanje, 1570 en 1800 en in 
het totale aantal parochies, 1570 en 1800 

Efemere economische Percentages 
activiteiten Bevolking Parochies Bevolking Parochies 

1570 1570 1800 1800 

suikerriet 32,2 37,5 33,1 39,0 
katoen 36,0 39,2 30,3 42,6 
tabak 5,3 6,7 8,6 12,0 
cacao 2,7 4,4 2,9 4,9 
cochenille 27,4 23,1 21,2 25,0 
grootvee I 7,1 13,9 7,6 15,2 
grootvee II 12,7 14,7 12,9 16,1 
havens Golf van Mexico 2,1 4,2 2,5 4,2 
havens Stille Zuidzee 1,4 2,2 1,1 2,0 
zilver I 6,7 9,7 5,8 11,2 
zilver II 22,5 26,9 18,1 23,6 
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In 1800 zijn vooral de districten met grootvee I, zilver I en katoen ruimschoots 
met parochies voorzien. Bij de zilver I en katoen districten kan dit het gevolg 
zijn van de bevolkingsvermindering tussen 1570 en 1800. 

We hebben het aantal parochies in de districten van de verschillende efemere 
economische activiteiten geteld en de indices van de vermeerdering op twee 
manieren berekend, met 1570 als peiljaar voor de gehele periode en telkens met 
het voorafgaande periode-jaar als peildatum. De gegevens zijn vermeld in tabel 
V, 18 . 

Tabel V, 18. Indices van de aantallen parochies in de districten met 
efemere economische activiteiten , 1570-1800 

Peiljaar 1570 = 100 

Efemere economische 1570 1600/ 1645 1688 1743 1800 
activiteiten 1620 

suikerriet 100 , 0 160,0 174,8 193,3 224,4 249,6 
katoen 100,0 163,8 177,3 194,3 233,3 261,0 
tabak 100,0 183,3 191,7 266,7 391,7 433,3 
cacao 100,0 162 , 5 181 , 3 206,3 231 , 3 262,5 
cochenille 100,0 168 , 7 172,3 185,5 237,3 260,2 
grootvee I 100,0 158,0 180,0 208,0 234,0 262,0 
grootvee 11 100,0 169,8 169,8 190,6 235,8 262 , 3 
havens Golf van Mexico 100,0 166,7 173,3 186,7 206,7 240,0 
havens Stille Zuidzee 100,0 137,5 137,5 162 , 5 200,0 212,5 
zilver I 100,0 194,3 220,0 237,1 248,6 277,1 
zilver 11 100,0 144,3 157,7 159,8 189,7 210,3 

Geheel Nieuw Spanje 100,0 154 , 2 165,8 179,4 210,0 240,0 

Voorafgaande jaar = 100 

Efemere economische 1570- 1600/20 1645- 1688- 1743 
activiteiten 1600/20 -1645 1688 1743 1800 

suikerriet 160,0 109,3 110,6 116,1 111,2 
katoen 163,8 108,2 109,6 120,1 111,9 
tabak 183,3 104,5 139,1 146,9 110,6 
cacao 162,5 111 , 5 113,8 112,1 113,5 
cochenille 168 , 7 102,1 107,7 127 , 9 109,6 
grootvee I 158,0 113,9 115,6 112 , 5 112,0 
grootvee 11 169 , 8 100 , 0 112,2 123,8 111,2 
havens Golf van Mexico 166 , 7 104 , 0 107,7 110,7 116,1 
havens Stille Zuidzee 137,5 100,0 118,2 123,1 106 , 3 
zilver I 194,3 113,2 107,8 104,8 111,5 
zilver 11 144,3 109,3 101,3 118 , 7 110,9 

Geheel Nieuw Spanje 154,2 107,6 108,2 117,0 114,3 

We constateren, dat de indices van de parochies in de districten met suiker-
riet van 1570-1688 boven het landsgemiddelde lagen en na 1688 er onder. In de 
katoendistricten bleef de stichting van nieuwe parochies boven het landsgemid-
delde van 1570 tot 1743, daarna kwam men er beneden. In de tabakdistricten 
heeft de stichting van de parochies een wat grilliger verloop: veel nieuwe pa-
rochies tussen 1570-1600/1620 en van 1645-1743 , weinig tussen 1600/1620-1645 
en na 1743. 
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De stichting van nieuwe parochies in de cacaodistricten verliep gunstig van 
1570-1688, daarna trad een vertraging op. In de perioden van 1570-1600/1620 
en van 1688-1743 werden veel nieuwe parochies gesticht in de cochenille-distric
ten, minder gunstig waren de periode 1600/1620-1688 en na 1743. 

In de districten van grootvee I betekende het jaar 1688 een omkeer, daarvóór 
werden veel nieuwe parochies gesticht, daarna bleef men bij het landsgemiddelde 
achter. In de grootvee 11 districten nam in de perioden 1570-1600/1620 en 
1645-1743 het aantal parochies sterk toe, in de periode 1600/1620-1645 was er 
stilstand, na 1743 een geringe vermeerdering. 

Voor de havens aan de Golf van Mexico was alleen de beginperiode, 1570-1600/ 
1620, gunstig, daarna bleef men bij het landsgemiddelde achter. De havens aan 
de Stille Zuidzee kenden een bloeitijd van 1645-1743, er was een langzame ver
meerdering van 1570-1600/1620 en van 1743-1800 en stilstand van 1600/1620-1645. 

In de zilver I districten was het aantal parochies tussen 1570 en 1600/1620 
bijna verdubbeld, een dergelijke toename kwam nergens elders voor. Ook de 
periode van 1600/1620-1645 lag nog boven het landsgemiddelde, maar na 1645 
bleef men daar voortdurend onder, vooral de periode 1688-1743 was slecht. In 
de zilver 11 districten lagen de indices van de perioden 1600/1620-1645 en 
1688-1743 boven het landsgemiddelde , de overige waren daaronder. Een over
zicht vindt men in tabel V, 19. 

Het gemiddeld aantal personen per parochie verieerde bij de verschillende 
efemere economische activiteiten. In 1570 liepen deze uiteen van 4.606 tot 
10.823 personen, terwijl het lands gemiddelde 9.093 personen bedroeg. Behalve 
de districten met cochenille lagen alle andere districten met efemere economische 
activiteiten beneden het lands gemiddelde . In 1800 bedroeg het landsgemiddelde 
3.766 personen per parochie, maar alle districten met efemere economische acti
viteiten bleven hier beneden, de getallen varieerden tussen gemiddeld 2.092 en 
3.533 personen per parochie. Het lage aantal personen per parochie wijst niet 
op een goede pastorale verzorging, maar op een geringe bevolkingsdichtheid. 
De districten met de havens, de extensieve rundveehouderij (grootvee I) en de 
cacao, die zeer lage aantallen personen per parochie hadden, behoorden in 1570 
en in 1800 tot de minst bevolkte gebieden van Nieuw Spanje. In 1800 is het ge
middeld aantal personen per parochie het grootst in de zilver I en 11 districten. 
Dit is een gevolg van de bevolkingsgroei in de zilverdistricten , waar de zilver
winning in de 18e eeuw bloeide. Het gemiddeld aantal personen per parochie 
vindt men in tabel V, 20. 

Als we tabel V, 20 vergelijken met tabel V, 2 dan bestaat er in 1570 tussen 
beide weinig verschil in de volgorde. De zilver I en 11 districten hebben een 
wat hoger gemiddeld aantal personen per district dan per parochie. Dit wijst 
op een tamelijk groot aantal parochies in de zilverdistricten en op een bloei in 
de voorafgaande periode. In 1800 hebben de katoen en tabak districten gemid
deld een hoog aantal personen per district en een lager gemidde1d aantal personen 
per parochie. Ook dit kan betekenen, dat de katoen- en tabakdistricten vrij 
veel parochies per district hadden. Naar analogie van de zilverdistricten uit 
de 16e eeuw zou dit wijzen op een bloei in de voorafgaande periode. 

De zilver I en zilver 11 districten hebben daarentegen in 1800 een gemiddeld 
hoog aantal personen per parochie, terwijl het gemiddeld aantal personen per 
district lager was. Dit kan een gevolg zijn van het achterblijven bij het stichten 
van parochies in de zilverdistricten . Het kan een achterstand in de kerkelijke 
organisatie zijn, waarbij de geestelijke zorg achterbleef bij de recente economi
sche en demografische ontwikkeling in dat gebied. 

Onder de orden bestond een zekere territoriale verdeling, deze was er ook 
tussen de regulieren en seculieren. We kunnen ons afvragen of er bij de regu-
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Tabel V, 19. Vermeerdering van het aantal parochies. boven en beneden 
het landsgemiddelde • in de districten met efemere economische 
activiteiten. 1570-1800 

Perioden 

1570-1600/20 

1600/20-1645 

1645-1688 

1688-1743 

1743-1800 

Efemere economische activiteiten 
met parochies boven met parochies beneden 
landsgemiddelde landsgemiddelde 

suikerriet 
katoen 
tabak 
cacao 
cochenille 
grootvee I 
grootvee 11 
havens Golf van Mexico 
zilver I 

suikerriet 
katoen 
cacao 
grootvee 
zilver I 
zilver 11 

havens Stille Zuidzee 
zilver II 

tabak 
cochenille 
havens Golf van Mexico 

grootvee II (stilstand) 
havens Stille Zuidzee (stilstand) 

suikerriet 
katoen 
tabak 
cacao 
grootvee I 
grootvee 11 
havens Stille Zuidzee 

katoen 
tabak 
cochenille 
grootvee 11 
havens Stille Zuidzee 
zilver II 

havens Golf van Mexico 

cochenille 
havens Golf van Mexico 
zilver I 
zilver II 

suikerriet 
cacao 
grootvee I 
havens Golf van Mexico 
zilver I 

suikerriet 
katoen 
tabak 
cacao 
cochenille 
grootvee I 
grootvee 11 
havens Stille Zuidzee 
zilver I 
zilver II 
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Tabel V, 20. Gemiddeld aantal personen per parochie in de districten met 
efemere economische activiteiten, 1570 en 1800 

1570 1800 

4.606 havens Golf van Mexico 2.092 grootvee I 
4.725 grootvee I 2.131 havens Stille Zuidzee 
5.435 cacao 2.247 cacao 
5 .895 havens Stille Zuidzee 2.258 havens Golf van Mexico 
6.350 zilver I 2.690 tabak 
7.214 tabak 2.903 katoen 
7.587 zilver II 3.190 cochenille 
7.808 suikerriet 3.196 suikerriet 
7.910 grootvee II 3.263 grootvee II 
8.348 katoen 3.391 zilver I 

10.823 cochenille 3.533 zilver II 

9.093 landsgemiddelde 3.766 landsgemiddelde 

lieren en de seculieren een zekere voorkeur bestond voor gebieden met bepaalde 
economische activiteiten. We beschikken over gegevens betreffende de samen
stelling van de geestelijkheid in 1570 en 1620. We hebben het aantal reguliere 
en seculiere geestelijken in de districten met efemere economische activiteiten 
geteld en de percentages berekend, tabel V, 21. 

Tabel V, 21. Percentages van reguliere en seculiere geestelijken, belast met 
parochiale zorg in de districten met efemere economische acti 
viteiten, 1570 en 1620 

Percentages 1570 1620 

Percentage Percentage 
seculier regulier efemere economische 

activiteit 
seculier regulier efemere economische 

activiteit 

87,5 12,5 cacao 92,3 7,7 cacao 
79,2 20,8 tabak 70,5 29,5 grootvee 
78,0 22,0 grootvee 65,9 34,1 tabak 
73,3 26,7 havens Golf van M. 62,1 37,9 zilver I 
68,6 31,4 zilver I 57,8 42,2 grootvee II 
54,7 45,3 grootvee II 56,0 44,0 havens Golf van M. 
53,6 46,4 zilver II 45,4 54,6 suikerriet 
50,0 50,0 havens Stille Zuidzee 42,9 57,1 zilver II 
49,6 50,4 suikerriet 41,1 58,9 katoen 
48,2 51 , 8 katoen 38,6 61,4 cochenille 
38,6 61 , 4 cochenille 36,4 63,6 havens St. Zuidzee 

In zeven districten met efemere economische activiteiten hadden in 1570 de 
seculieren de overhand, in de districten van de havens van de Stille Zuidzee 
bestond een evenwicht, in drie districten waren de regulieren sterker, namelijk 
in de districten met suikerriet, katoen en cochenille. Dit waren de districten 
met een relatief hoog gemiddeld aantal personen per parochie en per district 
(tabellen V, 20 en 2). We hebben reeds eerder opgemerkt, dat de regulieren in 
de dichtbevolkte streken te vinden waren en dat de weinig bevolkte gebieden 
aan de seculieren waren overgelaten. 
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Tabel V, 22. Verhouding tussen regulieren en seculieren in de districten 

Geestelijken 

regulieren 
seculieren 

totaal 

met efemere economische activiteiten en in geheel Nieuw Spanje, 
1570 en 1620 

Percentages Indices 
1570 1620 1620 (1570-100) 

efemere Nieuw efemere Nieuw efemere Nieuw 
economische Spanje economische Spanje economische Spanje 
gebieden g'ebieden gebieden 

45,4 52,2 50,7 55,3 181,5 163,3 
54,6 47,8 49,3 44,7 146,5 144,2 

100,0 100,0 100,0 100,0 

In 1620 is het aantal districten met efemere economische activiteiten, waarin 
de seculieren een overwicht hadden, verminderd tot zes, de zilver 11 districten 
hadden een reguliere meerderheid gekregen, evenals de havens aan de Stille 
Zuidzee. In alle districten, met uitzondering van de cacao, waren de regulieren 
vooruitgegaan. 

In geheel Nieuw Spanje maakten de regulieren in 1570 al de meerderheid uit, 
in 1620 was dit overwicht van de regulieren in Nieuw Spanje nog groter gewor
den. Het proces van de versterking van de macht van de regulieren, dat wij zo 
juist in de districten met efemere economische activiteiten hebben geconstateerd, 
was in overeenstemming met de in het gehele land bestaande tendens, alleen de 
groei van de regulieren was in de districten met efemere economische activiteiten 
groter dan in Nieuw Spanje in het geheel. Dit blijkt uit tabel V, 22 . 

Tabel V, 23. Het aandeel van de religieuze orden in de parochiale zorg in 
de districten met efemere economische activiteiten en in geheel 
Nieuw Spanje, 1570 en 1620 

Orden 
1570 

OFM. 
OP. 
OSA. 

totaal 

1620 

OFM. 
OP. 
OSA. 

totaal 

Orden 

OFM. 
OP. 
OSA. 

Percentages 
economisch efemere gebieden 

29,2 
35,6 
37,2 

100,0 

29,6 
36,8 
33,6 

100,0 

Indices 1620 (1570=100) 
economisch efemere gebieden 

183,9 
199,0 
164,0 

Nieuw Spanje 

46,8 
25,5 
27,7 

100,0 

45,6 
27,0 
27,4 

100,0 

Nieuw Spanje 

159,1 
172,9 
161,5 

195 



Onder de orden, die in de efemere economische gebieden in 1570 werkzaam 
waren, namen de Augustijnen de eerste plaats in, gevolgd door de Dominikanen , 
terwijl het aandeel van de Franciskanen het kleinst was. Dit is in volkomen te
genstelling met Nieuw Spanje in het geheel, waar de Franciskanen een belangrijk 
overwicht op de beide andere orden hadden. In 1620 zijn in de districten met 
efemere economische activiteiten de Augustijnen van de eerste plaats verdrongen 
door de Dominikanen , terwijl in het aandeel van de Franciskanen geen wijziging 
is gekomen. De expansie van de Dominikanen doet zich ook in geheel Nieuw 
Spanje voor, maar in de gebieden met efemere economische activiteiten was dit 
veel sterker het geval. Men kan dit zien in tabel V, 23. 

De Augustijnen zijn in 1570 het sterkst vertegenwoordigd in de districten met 
katoen, zilver I en II, suikerriet, tabak en in de havens aan de Golf van Mexico, 
de Dominikanen vinden we vooral in de cochenille districten en in de havens aan 
de Stille Zuidzee, de Franciskanen hebben de meerderheid in de districten met 
cacao en grootvee I en II. In 1620 hebben de Augustijnen in de zilver I distric
ten de meerderheid moeten afstaan aan de Franciskanen . De Dominikanen hebben 
overal hun aandeel weten te vergroten, ze hebben de meerderheid gekregen in 
de grootvee II districten ten koste van de Franciskanen . Dit wordt nader toege
licht door tabel V, 24. 

Tabel V, 24. Procentuële verdeling van de parochiale zorg in de districten 
met efemere economische activiteiten, 1570 en 1620 

1570 Percentages 
efemere economische OFM. OP. OSA. regulieren seculieren Totaal 
activiteiten 

suikerriet 14,8 15,6 20,0 50,4 49,6 100,0 
katoen 9,2 18,5 24,1 51,8 48,2 100,0 
tabak 4,1 4,2 12,5 20,8 79,2 100,0 
cacao 12,5 0 0 12,5 87,5 100,0 
cochenille 15,7 36,1 9,6 61,4 38,6 100,0 
grootvee I 10,0 6,0 6,0 22,0 78,0 100,0 
grootvee II 18,9 13,2 13,2 45,3 54,7 100,0 
havens Golf van Mexico 6,7 0 20,0 26 , 7 73,3 100,0 
havens Stille Zuidzee 12,5 37,5 0 50,0 50,0 100,0 
zilver I 11,4 5,7 14,3 31,4 68,6 100,0 
zilver II 17,5 7,2 21,7 46,4 53,6 100,0 

Nieuw Spanje 24,4 13,4 14,4 52,2 47,8 100,0 

1620 Percentages 
efemere economische OFM. OP. OSA. regulieren seculieren Totaal 
activiteiten 

suikerriet 15,7 19 , 0 19,9 54,6 45,4 100,0 
katoen 12,6 22,1 24,2 58,9 41,1 100,0 
tabak 9,1 9,1 15,9 34,1 65,9 100,0 
cacao 7,7 0 0 7,7 92,3 100,0 
cochenille 11,4 40,7 9,3 61,4 38,6 100,0 
grootvee I 18,0 6 , 4 5,1 29,5 70,5 100,0 
grootvee II 14,4 17,8 10,0 42,2 57,8 100,0 
havens Golf van Mexico 16,0 0 28,0 44,0 56,0 100,0 
havens Stille Zuidzee 18,2 45,4 0 63,6 36,4 100,0 
zilver I 19,7 7,6 10,6 37,9 62,1 100,0 
zilver II 20,7 10,7 25,7 57,1 42,9 100,0 

Nieuw Spanje 25 , 2 15,0 15,1 55,3 44,7 100,0 
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De districten met efemere economische activiteiten onderscheidden zich van 
Nieuw Spanje in zijn geheel door het grotere aandeel van de seculieren in het 
parochiale werk en door de belangrijke plaats van de Augustijnen en Dominika
nen onder de regulieren. 

De gegevens over de economische activiteiten stammen voor het merendeel uit 
1742, ze vormen een momentopname. Het is te verwachten, dat er op economisch 
gebied een zekere continuiteit heeft bestaan, die zich vooral in de kernen en in 
de veelzijdige en ondersteunende economie gemanifesteerd zal hebben. De efeme
re economie is daarentegen veel meer aan schommelingen onderworpen. We willen 
proberen op grond van het voorgaande onderzoek die fluctuaties nader te bepa
len met gebruikmaking van het demografisch materiaal en de gegevens over de 
kerkelijke organisatie. Het is een poging tot reconstructie. In het navolgende 
willen we elk van de efemere economische activiteiten afzonderlijk behandelen. 

Er was in de suikerriet districten een geringe bevolkingsgroei tussen 1570 en 
1800, vanaf 1570 tot 1743 was het verloop van het aantal tributarios gunstiger 
dan in het algemeen in Nieuw Spanje, daarna trad een vertraging in. Er vond 
tussen 1645 en 1743 immigratie plaats, na 1743 emigratie. Het aantal parochies 
nam flink toe tussen 1570 en 1688. Er kan van een bloeiperiode in de suikerriet
districten worden gesproken, vanaf 1620 of 1645, met een hoogtepunt in de pe
riode van 1688-1743; daarna kwam een omkeer, in de periode van 1743-1800 
scheen de welvaart voorbij te zijn. Economisch beschouwd stonden de suiker
rietdistricten zwak door een geringe productie van voedselgewassen , weinig 
veehouderij , weinig handel en een geringe ontwikkeling van de nijverheid. In 
de behoefte aan arbeidskrachten werd voorzien door negerslaven. 

In de katoendistricten had men te kampen met een bevolkingsvermindering 
tussen 1570 en 1800, het aantal tributarios vertoonde een gunstiger ontwikke
ling tussen 1570- 1600/1620 en 1688-1743 dan in Nieuw Spanje in het algemeen, 
er was emigratie in de perioden 1645-1688 en 1743-1800, er woedden epidemieën 
tussen 1570-1600/1620 en 1688-1800. De productie van voedselgewassen was 
tamelijk gering, terwijl de bevolkingsdichtheid vrij groot was. De nijverheid 
was van geringe omvang. Het beeld van de katoen districten is niet erg roos
kleurig. Zeven districten behoorden tot het oude kerngebied van de bevolkings
concentratie uit de pre- Columbiaanse tijd. Dit wijst op een bloei van de katoen
cultuur in de tijd vóór de komst van de Spanjaarden. Men krijgt de indruk, dat 
het verval al in 1600/1620 heeft ingezet, met wellicht een kleine opleving tussen 
1688 en 1743. 

De tabaksdistricten hebben een voor Nieuw Spanje abnormaal grote bevolkings
vermeerdering tussen 1570 en 1800, het aantal tributarios steeg in hoge mate tot 
1743 ; daarna trad een verlangzaming van de groei in. In de vermeerdering van 
het aantal parochies zien we een vertraging optreden in de periode van 1600/ 
1620-1645 en voorts na 1743. Na 1620 komen er in deze districten geen epidemie
ën meer voor. We krijgen de indruk van een zekere welvaart, welke tot 1743 
heeft aangehouden. Gezien de snelle bevolkingsgroei , waarmee de productie 
van voedselgewassen en de ontwikkeling van de nijverheid geen gelijke tred 
hield, was het niet verwonderlijk, dat er in 1743 moeilijkheden kwamen, die 
toen tot emigratie leidden. 

In de cacaodistricten is de totale bevolking toegenomen tussen 1570 en 1800 , 
bij de tributarios vertraagde de vermeerdering in 1645 , bij de stichting van 
nieu we parochies in 1688, er was emigratie tussen 1688 en 1743. Het was een 
gebied met een geringe bevolkingsdichtheid, waardoor grote economische be
drijvigheid vrijwel onmogelijk was. In de behoefte aan arbeidskrachten moest 
door de invoer van negerslaven worden voorzien. De omkeer is tussen 1645 en 
1688 gekomen, waarna een periode van geringe activiteit aanbrak. 

De cochenille werd gewonnen in een dichtbevolkt gebied. De totale bevolking 
verminderde tussen 1570 en 1800 met bijna een kwart; na 1688 was er een kleine 
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vermeerdering van het aantal tributarios. Tussen 1645 en 1688 was er immigra
tie, daarna was de emigratie groter. Het aantal nieuw gestichte parochies was 
gering, uitgezonderd in de periode van 1688-1743. Ondanks de hoge bevolkings
dichtheid werden er weinig voedselgewassen verbouwd en de veehouderij was 
van geringe betekenis. De betekenis van de cochenille nam af na 1688, misschien 
al na 1645. 

De grootvee districten lagen in gebieden met een geringe bevolkingsdichtheid. 
Er was in de grootvee I districten tussen 1570 en 1800 een geringe bevolkings
groei, in de grootvee 11 districten was de bevolking in 1800 vrijwel gelijk aan 
die in 1570. Het verloop van het aantal tributarios was in de grootvee 11 distric
ten tegengesteld aan dat in de grootvee I districten. De situatie was beter dan 
die van Nieuw Spanje in het algemeen in de grootvee I districten van 1570-1600/ 
1620 en van 1688-1743, en slechter in de perioden 1600/1620-1688 en na 1743. 
In de grootvee 11 districten was daarentegen het verloop van het aantal tribu
tarios gunstiger dan in Nieuw Spanje in het algemeen tussen 1600/1620 en 1688 
en na 1743, ongunstiger van 1570-1600/1620 en 1688-1743. Het is onduidelijk wat 
de oorzaak is van deze tegengestelde schommelingen. De grootvee I districten 
kenden immigratie tussen 1688 en 1743 en emigratie na 1743. In deze laatste pe
riode was er juist immigratie in de grootvee 11 districten. Er werden naar ver
houding veel parochies gesticht in de grootvee I districten tot 1688, daarna 
verminderde dit; in de grootvee 11 districten vond de stichting van nieuwe pa
rochies vooral plaats tussen 1570-1600/1620 en van 1645-1743. 

De grootvee I districten hebben waarschijnlijk een vrij gunstige periode 
doorgemaakt tot 1743 , wellicht met een inzinking van 1620 tot 1688. In de groot
vee 11 districten schijnt een vrij gunstige toestand geheerst te hebben van 
1570-1600/1620 met een herleving na 1743. Vermoedelijk bestond hier een samen
hang met de zilverproductie . De grootvee 11 districten lagen over het gehele 
land verspreid, zij dienden als toeleveringsgebied voor de zilverdistricten . De 
grootvee I districten lagen meer langs de kust; de afstand tot de zilverdistric
ten was hier veel groter. 

Er was verschil in ontwikkeling tussen de havens aan de Golf van Mexico en 
die aan de Stille Oceaan. De eerste hadden een bevolkingsgroei tussen 1570 en 
1800, de andere gingen achteruit. In 1570 hadden de havens aan de Golf van 
Mexico meer tributarios dan die aan de Stille Zuidzee. Evenwel het aantal tribu
tarios daalde in de districten met havens aan de Golf van Mexico zo snel, dat 
de havens aan de Stille Zuidzee in 1645 zelfs een kleine voorsprong hadden be
haald. Na 1688 zette echter aan de Golf van Mexico een flinke vermeerdering 
van het aantal tributarios in, terwijl er aan de kust van de Stille Zuidzee slechts 
moeizaam enige verbetering intrad. 

De stichting van nieuwe parochies vond in de districten aan de Golf van 
Mexico vooral plaats tussen 1570-1600/1620 en na 1743, aan de Stille Zuidzee 
was de periode van 1645-1743 zeer gunstig. 

De havens lagen in beide gebieden in uiterst dunbevolkte streken met weinig 
economische mogelijkheden. Naast het havenverkeer en de handel was de vee
houderij belangrijk. De verbouw van voedselgewassen, de teelt van groenten 
en vruchten en de nijverheid waren van minder betekenis. 

Voor de havens aan de Golf van Mexico was de periode van 1570-1600/1620 
gunstig, waarop een inzinking volgde tot 1688, aan het einde van de 17e eeuw 
kwam er een opleving. De havens aan de Stille Zuidzee hebben tot 1688 een 
gunstige tijd gekend, daarna volgde het verval. Het is mogelijk, dat de maat
regelen van de Spaanse regering tegen het scheepvaartverkeer op de Stille 
Oceaan hiertoe hebben bijgedragen. 

In de zilver I en zilver 11 districten daalde de bevolking tussen 1570 en 1800 
aanzienlijk. De tributarios in de zilver I districten namen tamelijk snel toe tus
sen 1645-1688 en na 1743, voor de stichting van nieuwe parochies was in de 
zilver I districten de periode van 1570-1645 gunstig. In de zilver 11 districten 
had men van 1688-1743 een betere tijd, de tributarios namen toe, er was immi-
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gratie en er werden meer nieuwe parochies gesticht. In het algemeen is de 
toestand in de zilverdistricten niet rooskleurig. Naast de zilverwinning was er 
veehouderij. 

De districten van zilver I maakten tot het einde van de 16e eeuw een gunstige 
tijd door, daarna was er een hele lange periode van stagnatie, eerst in 1743 
waren er tekenen van een opleving. Ook in de districten van zilver II was er 
na 1570 een einde gekomen aan een gunstige periode. De immigratie, de toename 
van de tributarios, de stichting van nieuwe parochies wijzen er op, dat in de 
zilver II gebieden omstreeks 1688 een verbetering was ingetreden, hoewel er 
na 1743 al weer een lichte terugslag kwam. 

Samenvattend kan worden geconstateerd, dat de katoen en de cochenille slecht 
gaan, dat de toestand voor het suikerriet en de tabak redelijk goed is en dat al
le andere activiteiten daar tussenin liggen. Voor de katoen wordt het na 1600/ 
1620 ongunstig, met een lichte opleving tussen 1688 en 1743. De cochenille gaat 
goed van 1570-1600/1620, na 1645 zet de teruggang in. Het suikerriet floreert 
tot 1743, daarna komt een terugslag. Aan de bloeitijd van de cacao is in 1645 
of in 1688 een einde gekomen. Met de tabak gaat het heel goed tot 1743, waarop 
een vertraging intreedt. Het grootvee I maakt een gunstige tijd door van 1570 
tot 1600/1620, dan volgt een inzinking van 1600/1620 tot 1688 met een herstel 

Tabel V, 25. Schets van de fluctuaties in de efemere economische activiteiten, 
1600/1620-1800 

Periode 

1600/20-1645 

1645-1688 

1688-1743 

1743-1800 

Gunstig 

suikerriet . 
tabak 
cacao 
cochenille 
havens Stille Zuidzee 

suikerriet 
tabak 
havens Stille Zuidzee 

suikerriet 
tabak 
grootvee I 
havens Golf van Mexico 
zilver II 

grootvee II 
havens Golf van Mexico 
zilver I 

Ongunstig 

katoen 
grootvee I 
grootvee II 
havens Golf van Mexico 
zilver I 
zilver II 

katoen 
cochenille 
grootvee I 
grootvee II 
havens Golf van Mexico 
zilver I 
zilver II 

katoen 
cacao 
cochenille 
grootvee II 
havens Stille Zuidzee 
zilver I 

suikerriet 
katoen 
tabak 
cacao 
cochenille 
grootvee I 
havens Stille Zuidzee 
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van 1688 tot 1743. Het grootvee II kende een goede tijd van 1570-1600/1620, 
waarop pas in 1743 een herleving volgde. Dit komt geheel overeen met de zilver 
I gebieden. De havens aan de Golf van Mexico maken van 1570-1600/1620 een 
goede tijd door , daarna kwam een inzinking tot 1688, vervolgens weer een op
leving. De havens aan de Stille Zuidzee floreerden tot 1688, daarna trad het 
verval in. Voor zilver I en II was de periode van 1570-1600/1620 gunstig, bij 
zilver I duurde de stagnatie tot 1743, waarop een opleving volgde. Zilver II 
kende een kortere tijd van achteruitgang, namelijk van 1600/1620 tot 1688, na 
dat jaar brak een betere tijd aan, met toch nog een lichte tegenslag na 1743. 

Indien we alle nuanceringen terzijde schuiven en alleen de termen 'gunstig' 
en 'ongunstig' gebruiken dan wordt de ontwikkeling van de diverse efemere 
economische activiteiten weergegeven door de tabel V, 25. We hebben in deze 
tabel de periode 1570- 1600/1620 buiten beschouwing gelaten, omdat deze de 
basis is waarvan we zijn uitgegaan. Onzeker zijn de plaatsen van de cacao in 
de periode 1645- 1688 en van het zilver II in 1743-1800. 

We kunnen het karakter van de efemere economie nog nader bepalen door 
naast elkaar te stellen districten met twee of meer efemere economische activi
teiten , met één efemere economische activiteit en districten zonder efemere 
economische activiteiten. De verdeling van de efemere economische activiteiten 
over de districten was als in tabel V, 26 is aangegeven. 

Tabel V, 26. Frequentie van efemere economische aétiviteiten in dè 
districten, 129 districten 

Aantal districten 

zonder efemere economische activiteiten 27 
1 efemere economische activiteit 31 
2 efemere economische activiteiten 34 

) 
3 efemere economische activiteiten 22 

71 4 efemere economische activiteiten 13 
5 efemere economische activiteiten 2 

totaal 129 

De beide districten met 5 efemere economische activiteiten ware~ AcapulCo en 
Guaxuapa. Als we de bevolking van 1570 met die van 1800 willen vergelijken. 
dan moeten we de negen districten waarvan we geen gegevens uit 1510 bezitten, 
buiten beschouwing laten. Het aantal districten is gegeven in tabel V, 27. 

Tabel V, 27. Frequentie van efemere economische aciiviteiten in de 
districten, 120 districten 

zonder efemere economische activiteiten 
1 efemere economische activiteit 
2 of meer efemere economische activiteiten 

totaal 

Aanfal districten 
, 

. 26 
27 
67 

120 

Het gebied zonder efemere economische activiteiten omvat voornamelijk het 
centrale deel van Mexico, rondom Mexico Cd .. De districten met slechts één 
efemere economische activiteit sluiten bij het kerngebied om Mexico Cd. aan, 
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vooral ten noorden van de stad in de gewesten Mexico en Hidalgo. Het is een 
wat bonte verzameling van districten, waartoe zowel Puebla en Cholula behoren 
als de districten van de gewesten Mexico en Hidalgo, die we bij de behandeling 
van de bevolkingsconcentratie met teruggang I en II hebben aangeduid. Tot de 
groep van districten met één efemere economische activiteit behoren 2 van de 
uit 4 districten bestaande groep van teruggang I en 4 van de uit 9 bestaande 
groep van teruggang II (p. 72-74). Van de elf op p. 21-23 genoemde districten 
met de laagste indices voor het bevolkingsverloop tussen 1570 en 1800 behoren 
zeven tot de districten met één efemere economische activiteit (kaart 57). 

Samen vormen de districten zonder en met één efemere economische activiteit 
een langgerekt, smal gebied van León tot Teutila. Alles wat aan beide zijden 
ligt, behoort tot de districten met twee of meer efemere economische activiteiten. 

Indien we de bevolking van de drie delen berekenen, zien we, dat tussen 1570 
en 1800 het aantal personen in de districten met één efemere economische activi
teit ernstig is teruggegaan. De districten zonder efemere economische activiteit 
hebben hun aandeel weten te behouden, die met twee of meer efemere economi
sche activiteiten hebben hun portie relatief weten te vergroten. Dit komt ook 
tot uitdrukking in het gemiddeld aantal personen per district. In 1800 is dit ge
middelde in de districten met één ef~mere economische activiteit zelfs lager dan 
dat van de districten met twee of meer efemere economische activiteiten, die een 
laag gemiddelde hebben, omdat ze in de periferie liggen. In tabel V, 28 worden 
de getallen over de bevolking gegeven. 

Tabel V, 28. Aantal personen in 120 districten, ingedeeld naar de frequentie 
van efemere economische activiteiten, 1570 en 1800 

Efemere 
economische 
activiteiten 

geen 
1 
2 of meer 

totaal 

Aantal 
1570 1800 

998.285 876.056 
774.833 554.952 

1. 490. 892 1.463.745 

3.264.010 2.894.753 

Percentage 
1570 1800 

30,6 30,3 
23,7 19,2 
45,7 50,5 

100,0 100,0 

Gemiddeld aantal personen per district, 1570 en 1800 

Efemere econo- Aantal 
mische activiteiten 1570 1800 

geen 38.396 33.694 
1 28.698 20.554 
2 of meer 22.252 21. 847 

Nieuw Spanje 27.200 24.123 

Index 
1800 

(1570=100) 

87,8 
71,6 
98,2 

88,7 

Een verrassing komt als men de tributarios in de drie delen berekent. Het 
verloop in de districten met één efemere economische activiteit blijkt dan geheel 
en al van het algemene beeld af te wijken: de teruggang is in de periode van 
1600/1620-1645 veel ernstiger dan elders; in 1645 bedraagt het aantal tributarios 
in die districten slechts 17,3% van het aantal in 1570. Het herstel daarna gaat 
tergend langzaam en het heeft in 1800 de helft van het aantal in 1570 nog net 
niet bereikt. Het zijn vooral de perioden 1600/1620-1645 en 1688-1743 die funest 
zijn geweest. De indices op twee manieren berekend , vindt men in tabel V, 29. 
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Districten met één efemere economische activiteit 

_ districten met één efemere economische activiteit 



Tabel V, 29. Indices van de aantallen tributarios in 120 districten, ingedeeld 
naar de frequentie van de efemere economische activiteiten, 
1570-1800 

Peiljaar 1570 = 100 

Efemere economische 1570 1600/ 1645 1688 1743 1800 
activiteiten 1620 

geen 100,0 36,4 24,2 33,3 43,9 77,0 
1 100,0 37,3 17,3 24,0 31,7 49,9 
2 of meer 100,0 43,8 24,4 34,6 51,3 78,3 

Nieuw Spanje 120 districten 100,0 39,7 22,6 32,0 46,7 75,2 

Voorafgaande jaar = 100 

Efemere economische 1570- 1600/20 1645- 1688- 1743-
activiteiten 1600/20 -1645 1688 1743 1800 

geen 36,4 66,4 137,7 131,8 175,3 
1 37,3 46,3 139,0 131,8 148,4 
2 of meer 43,8 55,6 141,9 148,4 152,6 

Nieuw Spanje 120 districten 39,7 56,9 141,6 145,8 161,0 

Dit slechte resultaat moet aan de economische eenzijdigheid worden toege
schreven. Reeds eerder is vastgesteld, dat de efemere economische activiteiten 
binnen het district, waar zij worden uitgeoefend, een dominerende positie in
nemen. De fluctuaties van bloei en verval zullen derhalve uiterst scherp worden 
gevoeld, indien slechts één efemere economische activiteit wordt bedreven. 
Indien er twee of meer worden beoefend, bestaat de mogelijkheid, dat de on
gunstige resultaten in de ene sector in balans worden gehouden door successen 
in een andere. Uit een onderzoek is gebleken, dat in districten met twee of 
meer efemere economische activiteiten een gunstige invloed is uitgeoefend door 
de extensieve rundveehouderij , vooral in de gebieden, die in 1570 dunbevolkt 
waren. De districten met slechts één efemere economische activiteit waren bij
zonder kwetsbaar. 

We hebben nagegaan, waarin de 27 districten met één efemere economische 
activiteit verschillen van het beeld van geheel Nieuw Spanje. Er was meer emi
gratie in de periode 1688-1743, ze leden ernstig onder de epidemieën in de 
periode 1570-1600/1620. Ze hadden meer districten met 80% of meer Indianen, 
dus de bevolking was vrij zuiver Indiaans en relatief waren er meer Spanjaarden 
en mestiezen dan elders. 

De efemere economische activiteiten in deze 27 districten vertonen een grote 
verscheidenheid. Het slechte resultaat kan men niet aan één bepaalde activiteit 
toeschrijven: er waren 9 districten met cochenille. 7 met zilverwinning, 5 met 
extensieve grootveehouderij , 4 met katoenverbouw en 2 met suikerrietcultuur . 
In de rij van efemere activiteiten ontbreken: tabak, cacao en de havens. 

Onder de overige economische activiteiten in deze 27 districten nemen de pro
ductie van voedselgewassen en de veehouderij een belangrijke plaats in. Deze 
behoren tot de ondersteunende economie. De ondersteunende economie dient 
voor de voedselvoorziening van andere districten. Dit kunnen districten zijn 
met een veelzijdige economie, zoals het gebied van Mexico Cd., het kunnen ook 
districten met een eenzijdige economie zijn, met mijnbouw, havens of plantages. 
Onder de 27 districten met één efemere economische activiteit zijn er 9. waarin 
de ondersteunende economie het belangrijkst is. In deze 9 districten bedroeg 
in 1800 de bevolking slechts 48,0% van het aantal in 1570. Naast de kwetsbaar
heid van de districten met één efemere economische activiteit ten gevolge van 
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de eenzijdigheid blijkt nu ook een interne afhankelijkheid als toeleveringsgebied 
voor andere districten een negatieve factor te zijn. 

Bij de behandeling van de bevolkingsconcentratie hebben we een ernstige 
teruggang geconstateerd in het gebied ten noorden van Mexico Cd. in de ge
westen Mexico en Hidalgo. Aangezien een groot deel van de districten van te
ruggang I en teruggang 11 behoort tot de districten met één efemere economi
sche activiteit en tot de districten met een ondersteunende economie menen we, 
dat de hier gevonden verklaring ook voor deze districten geldt. 

In tabel V, 30 vindt men de overige economische activiteiten, die in de distric
ten met één efemere economische activiteit werden uitgeoefend. 

Tabel V, 30. De overige economische activiteiten in de districten met één 
efemere economische activiteit 

Economische activiteiten Aantal Percentage Percentage 
Nieuw Spanje 

voedselgewassen 60 25,1 21,2 
plantage-, handelsgewassen 6 2,5 8,1 
groenten, vruchten 28 11,7 11,9 
veehouderij 38 15,9 13,9 
natuur 20 8,4 11,4 
handel 17 7,1 9,5 
nijverheid 52 21,8 17 , 0 
delfstoffen 18 7,5 7,0 

totaal 239 100,0 100,0 

grootvee 22 9,2 8,3 
kleinvee 16 6,7 5,6 

veelzijdige economie 97 40,6 38,4 
ondersteunende economie 76 31,8 26,8 
eenzijdige economie 66 27,6 34,8 

totaal 239 100 , 0 100,0 

In het lage percentage voor de eenzijdige economie komt tot uitdrukking, dat 
het hier gaàt om districten met slechts één efemere economische activiteit. Be
halve bij de voedselgewassen wordt ook in de nijverheid een vrij hoog percen
tage bereikt. De nijverheid bestaat uit textiel, leer en lederwaren en pulque. 

Bij het raadplegen van de kerkelijke gegevens constateren we, dat er in de 
27 districten met één efemere economische activiteit minder nieuwe parochies 
werden gesticht dan elders. De achterstand is vooral ontstaan in de periode 
van 1570-1600/1620. Deze periode valt samen met de tijd van de ergste epide
mieën in deze districten. Het is onduidelijk of hier een verband bestaat, want 
het tijdperk van de ergste teruggang van de tributarios valt net iets later, 
van 1600/1620-1645. Hierom is het niet zo waarschijnlijk, dat de terughoudend
heid bij het stichten van nieuwe parochies het gevolg is van demografische 
overwegingen. Wellicht moeten we eerder denken aan een slechter wordende 
economische toestand in de periode van 1570-1600/1620. 

We hebben gezien, dat in de districten met efemere economische activiteiten 
het merendeel van de parochies door seculieren werd bediend en dat de Fran
ciskanen onder de regulieren op de laatste plaats kwamen. In deze groep van 
districten met slechts één efemere economische activiteit vormen de regulieren 
de meerderheid, in 1570 maakten zij 57,5% van alle geestelijken uit, in 1620 
60,2%. Onder hen namen de Franciskanen de belangrijkste plaats in, zowel in 
1570 als in 1620 vormden zij ruim een kwart van alle geestelijken. Dit wijst op 
een vroege bekering. 
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VI. SLOTBESCHOUWINGEN 

Twee thema 's beheersen het onderzoek, waarover in het voorafgaande verslag 
is uitgebracht. In de eerste plaats de bevolkingsvermindering in Nieuw Spanje, 
een onderdeel van vermoedelijk de grootste catastrofe, waarmee de mensheid 
ooit in zijn bestaan is geconfronteerd. Als tweede onderwerp is aan de orde 
gekomen het effect van de koloniale economie, die door ons in het wat ruimer 
kader van de efemere economie is behandeld. 

De meeste historische onderzoekers, die zich met de bevolkingsramp hebben 
bezig gehouden, zijn gebiologeerd door de vraag naar het aantal bewoners van 
Amerika op het tijdstip van de ontdekking en de vermindering van de bevolking 
gedurende de eerste decennia na de Conquista. Zij zijn geïnteresseerd in het 
aantal slachtoffers en zij verbinden daarmede onmiddellijk de schuldvraag. Uit 
ons onderzoek is naar voren gekomen, dat de catastrofe onvoorstelbaar lang 
duurde, in Nieuw Spanje ongeveer 130 jaar. Bij een dergelijk langgerekt proces 
verliest de vraag naar de schuldige aan betekenis. Men kan de verantwoorde
lijkheid voor de ramp niet meer op rekening van de Spanjaarden zetten, zelfs 
de epidemieën verliezen aan betekenis als enige verklaring voor het grote aan
tal slachtoffers. Men kan tal van oorzaken opsommen en dan blijken zij nog re
gionaal en temporeel te verschillen. 

Bij ons onderzoek hebben we ons met opzet buiten de eerste vijftig jaar ge
houden vanwege de talrijke onzekerheden bij de interpretatie van het gebrek
kige materiaal. Zelfs in de 75 jaar na 1570 is de Indiaanse bevolking nog met 
ruim drie kwart verminderd en dit alleen al is een heel ernstig feit. Het effect 
van de epidemieën is duidelijker geworden , ook andere oorzaken zijn naar voren 
gekomen. 

De belangrijkste vraag, evenwel, is de aanpassing van de maatschappij aan 
de gevolgen van een dergelijke catastrofe. Een probleem, dat van historische 
zijde nauwelijks is onderkend. Het menselijk voorstellingsvermogen schiet daar
bij tekort. Om zich dit te realiseren zou men de vraag naar de moderne tijd 
moeten transplanteren. Veronderstel, dat de Nederlandse of Europese bevolking 
binnen 75 jaar tot minder dan een kwart gereduceerd zou worden, hoe zou dan 
de Nederlandse of Europese maatschappij daarop reageren? 

Voor de beantwoording van deze vraag is het noodzakelijk om het begrip 
economische differentiatie in te voeren, waarmee bedoeld wordt de graad van 
variatie in economische activiteiten binnen een bepaald gebied. Het wordt dan 
mogelijk om economisch en demografisch een onderscheid te maken tussen kernen, 
midden zones en periferieën , waardoor de structuur van het gebied meer door
zichtig wordt. Deze gegevens kunnen worden aangevuld met die van de kerke
lijke organisatie. Uit correlatie berekeningen blijkt, dat er in hoge mate over
eenkomst bestaat tussen de demografische, economische en kerkelijke gegevens. 
Gebieden met een hoge bevolkingsconcentratie en een uitgesproken economische 
differentiatie blijken niet geheel en al samen te vallen. Economisch beschouwd, 
bestaat de kern uit een tamelijk gecompliceerd netwerk van verbindingen. Het 
is niet alleen de grote stad, maar ook de gehele omgeving er omheen van kleinere 
plaatsen, die elk een eigen economische functie binnen het stelsel vervullen. Om 
de kerngebieden heen lagen de middenzones , die tot taak hadden de centra en 
de gespecialiseerde perifere gebieden met levensmiddelen te voorzien. 

De structuur van kernen en middenzones uit de prae-Columbiaanse tijd op 
demografisch en economisch gebied werd door de Spaanse verovering niet aan
getast. Vanzelfsprekend waren er vele veranderingen in bevolkingsaantal, in 
de productie en consumptie van levensmiddelen, in de beroepsdifferentiatie en 
in het vervoerssysteem . De invloed van de kern om Mexico Cd. breidde zich uit 
door de centralisatie van het bestuur en door de kerkelijke hiërarchische orga-
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nisatie. De expansie was vergemakkelijkt door een beter wegenstelsel en door 
vergrote transportmogelijkheden met gebruikmaking van trek- en lastdieren en 
van wagens. In essentie zijn de drie centra : Mexico, Oaxaca en Michoacán, er 
al vóór de Spaanse verovering. Door de komst van de Spanjaarden traden er 
graduële, geen structurele verschillen op en dit duurde voort tot aan de onaf
hankelijkheid. In de 18e eeuw begon zich een nieuw centrum in het noorden van 
Nieuw Spanje te ontwikkelen, samenhangend met de opbloei van de zilvermijnen 
en de gestegen vraag naar agrarische producten in de mijndistricten. 

We zijn hiermede op het tweede thema gekomen, de betekenis van de koloniale 
economie. We hebben deze geplaatst binnen het kader van de efemere economie, 
die tijdelijke welvaart op wankele basis brengt. Tot de efemere economie in 
Nieuw Spanje behoren de teelt van suikerriet, katoen, cacao en tabak, de ver
garing van cochenille, de extensieve rundveehouderij in schaarsbevolkte gebie
den, de havens en de zilverwinning. Kenmerkend voor de efemere economie is 
de dominerende positie van één of enkele economische activiteiten, hetgeen leidt 
tot eenzijdigheid. Dit wordt versterkt door de afhankelijkheid van factoren, die 
buiten het eigen economische systeem liggen, zoals prijsverhoudingen op de in
ternationale markt, oorlogen, handelsrestricties , etc .. Bijzonder kwetsbaar zijn 
de gebieden met slechts één efemere economische activiteit. In geval van twee 
of meer van dergelijke activiteiten binnen hetzelfde district bestaat de mogelijk
heid van onderlinge compensatie. 

Vele efemere economische activiteiten worden in de periferie uitgeoefend, dit 
zijn de bevolkings arme gebieden. In het gebrek aan arbeidskrachten moet wor
den voorzien door gedwongen arbeid van Indianen of door de invoer van neger
slaven. Er zijn weinig tekenen, die er op wijzen, dat de negerslaven zijn inge
voerd ter vervanging van Indiaanse arbeidskrachten. In het algemeen is er een 
vrij scherpe scheiding tussen de gebieden, waarin de Indianen en mestiezen 
woonden en die waarin de negers en mulatten leefden. 

In het onderzoek zijn zeven verschillende geografische indelingen gebruikt. 
Deze berusten op: 1) de bestuursindeling in districten en gewesten, waarbij de 
laatste teruggaan op de intendencias ; 2) de kerkelijke organisatie in parochies 
en bisdommen; 3) de etnische samenstelling, met gebieden van 80% of meer India
nen, 10% of meer Spanjaarden, mestiezen of mulatten en negers; 4) een demogra
fische indeling in West en Oost Nieuw Spanje; 5) een indeling naar bevolkings
concentraties in kern , midden zone en periferie ; 6) de indeling van Van Oss 
naar de monumenten; en 7) naar de economische differentiatie in veelzijdige, 
ondersteunende en eenzijdige economie. 

Tijdens het onderzoek hebben de indelingen, die uit het materiaal zijn voort
gekomen de plaats ingenomen van de traditionale , reeds langer bestaande, die 
van buiten zijn aangedragen en die berustten op de bestuurlijke en kerkelijke 
organisatie. Men kan het beschouwen als een proces van 'verinnerlijking' van 
de indelingscriteria . 

Van betekenis waren de demografische indeling naar bevolkingsconcentratie 
en de economische naar de gevarieerdheid van de economische activiteiten. Een 
verbindingsschakel tussen beide systemen kon gelegd worden door de economi
sche activiteiten in een gemiddeld aantal personen per district uit te drukken, 
gerekend naar het aantal personen in de districten, waarin de economische ac
tiviteit werd beoefend. Op deze wijze ontstond een gradatie van economische 
activiteiten op grond van de bevolkingsconcentratie (tabel IV, 10 met bijbeho
rend cirkeldiagram). 

In het kort willen we de chronologische ontwikkeling schetsen . Hoewe1 de 
periode van vóór 1570 buiten ons onderzoek valt, moeten toch enkele punten 
worden aangeroerd. 
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In de 16e eeuw waren er drie eilanden met een zeer dichte bevolking: Mexico 
stad met een zeer groot gebied daar omheen en de veel minder omvangrijke 
centra Oaxaca en Michoacán. Het gehele hoogland werd ingenomen door een vrij 
dichte bevolking, de kustgebieden langs de Golf van Mexico en de Stille Zuidzee 
en de noordelijke streken waren veel schaarser bewoond. 

De bekering van de Indianen was door de koning opgedragen aan de geeste
lijke orden: de Franciskanen , de Dominikanen en de Augustijnen. Ze hadden 
ieder, zo goed mogelijk, hun eigen missiegebied. De Franciskanen trokken van
uit Mexico Cd. in noordwestelijke richting naar Michoacán , de Dominikanen 
gingen naar het zuiden, naar Oaxaca èn de Augustijnen, de laatst gekomenen , 
probeerden wat overgebleven plaatsen te krijgen en zij gingen naar het noorden, 
in de richting van Pánuco. Van Oss heeft op grond van de oudste vermeldingen 
van de kloosters en de doctrinas en met behulp van de wegenkaart het missie
werk gereconstrueerd. Hieruit bleek, dat de monniken zich allereerst naar de 
grote bevolkingscentra begaven en daar kloosters vestigden. In hun bekerings
ijver trokken ze zeer snel het binnenland in, de fase van de extensie; de daar
tussen liggende leemten werden pas in een latere fase van intensificatie opge
vuld 25. 

De Spanjaarden kwamen niet alleen pm het Christendom te prediken en de 
Indianen te bekeren , maar zij waren ook op zoek naar zilver en goud. Al heel 
spoedig zijn er de eerste berichten over vondsten en er wordt met mijnbouw 
begonnen: tussen 1520-1530 in zeven districten , tussen 1530-1540 komen er 
twee nieuwe districten bij, in het volgende decennium nog weer vier. In de 
beginperiode van de mijnbouw was deze geconcentreerd langs de kust van de 
Stille Zuidzee: Tuspa , Colima, Motines en Zacatula. De belangrijkste haven in 
die streek was toen Puerto de la N avidad. Iets meer in het binnenland lagen 
Valladolid, Tasco en Tlapa. Tussen 1530 en 1540 begon de exploitatie in de meer 
landinwaarts gelegen districten Temazcaltepec en Tistla, in het volgende decen
nium in Guaymeo, Izatlan, Chiautla en veel meer naar het noordoosten in 
Ixmiquilpan (1548). Na 1550 kwam de exploitatie in Pachuca, Tetepango , 
Guanaxuato, León , Tlalpuagua en Zacualpa op gang. Aan het einde van de eeuw 
breidde de mijnbouw zich uit naar het noordoosten : San Luis Potosi, San Luis 
de la Paz en Cadereyta. Van veel geringer betekenis was de expansie in de 
richting van Oaxaca. 

Het begin van de mijnbouw in de districten langs en nabij de kust van de 
Stille Zuidzee roept in herinnering , dat de districten met havens aan de Stille 
Zuidzee veel vaker door epidemieën zijn getroffen dan die aan de Golf van Mexi
co. De ziekten van vóÓr 1570 laten ons een overbekend beeld zien. Zij drongen 
het land binnen vanuit de havens en de vissersplaatsen ; zij verbreidden zich in 
de districten, die lángs de wegen van de kust naar de bevolkingscentra in het 
binnenland lagen, naar Mexico Cd. en naar Valladolid. Getroffen werden vooral 
de districten met een gemengde bevolking van Spanjaarden, negers en mulatten. 
Onderweg werden in het bijzonder de districten waarin suikerriet en katoen 
werden verbouwd, geteisterd. 

Over het verloop van de totale bevolking hebben we weinig gegevens. Het is 
mogelijk om de toestand in 1800 te vergelijken met die in het beginjaar 1570. In 
1800 was bijna weer het peil bereikt van 1570, maar dit ten gevolge van een 
grote wijziging in de etnische samenstelling: in de meeste districten bedroeg 
het percentage van de niet-Indianen 17 , 0-33 , 0%. Alleen de districten met 80% 
of meer Indianen hadden hun Indiaanse karakter weten te behouden. Zij hadden 
slechts 10,3% niet- Indianen, maar daardoor bedroeg de totale bevolking in deze 
districten 77,9% van het aantal in 1570. 

De tributarios daalden tussen 1570 en 1600/1620 aanzienlijk. In het algemeen 
waren de fluctuaties in het aantal tributarios het heftigst in de districten met 
een eenzijdige economie (verbouw van plantage- en handelsgewassen , natuur
producten , het houden van grootvee en delfstoffen). De districten met een 
grotere variatie in economische activiteiten , zoals handel en nijverheid en 
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groente- en fruitteelt bleven voor de ergste vermindering gespaard. De terug
gang in het aantal tributarios moet voor een deel worden toegeschreven aan de 
vele en uiterst heftige epidemieën, die in deze periode heersten. In het bijzon
der werden de volkrijke districten getroffen, maar ondanks de ziekten bleven 
deze districten tot de meest bevolkte behoren. Het gemiddeld aantal tributarios 
per district bleef in deze districten steeds boven het lands gemiddelde . Het is 
zeer duidelijk, dat voor de vermindering van het aantal tributarios ook andere 
oorzaken bestonden, zoals de slechte situatie van de zilvermijnen en in de ha
vens. De districten met de grootste teruggang lagen aan of nabij de wegen van 
Vera Cruz naar Mexico Cd. en Puebla en van Puebla naar Oaxaca en Teguacán. 
Veel Indianen zullen uit deze streek naar Mexico Cd. en Puebla zijn getrokken, 
vrijwillig of gedwongen. Puebla en omgeving waren sterk gehispaniseerd, zodat 
ook met vermindering door mestizaje rekening moet worden gehouden. In later 
tijd waren de percentages van mestiezen in deze streek vrij hoog. 

In 1570 was de vorming van parochies nog niet voltooid, het gemiddeld aantal 
personen per parochie was hoog (9.494). Niettegenstaande de daling van de be
volking werden er tussen 1570 en 1600/1620 nieuwe parochies gesticht. Dit bad 
tot gevolg, dat in 1600/1620 het gemiddeld aantal personen per parochie tot 
2.289 was gedaald. De grootste vermeerdering van het aantal parochies vond 
plaats in de districten met de veelzijdige en met eenzijdige economie; dit waren 
de centra en de periferie, niet in de tussenliggende zone. In vrijwel alle gebie
den met efemere economische activiteiten lag het aantal parochies in verhouding 
tot de bevolking boven het landsgemiddelde . Dit wijst niet op een goede pasto
rale verzorging, maar op een lage bevolkingsdichtheid. In de gebieden, waar 
de epidemieën hadden gewoed, werden minder nieuwe parochies gesticht, soms 
werkte dit ook nog in de volgende periode na. 

In 1570 waren er 188 reguliere doctrinas tegenover 172 seculiere parochies, 
in 1600/1620 was de meerderheid van de regulieren vergroot tot 307 tegenover 
248 seculieren. De seculieren vond men in de bevolkingscentra , maar dan samen 
met de regulieren, en in de minst bevolkte delen , even wel zonder regulieren, 
zoals de kuststreken langs de Golf van Mexico en langs de Stille Zuidzee. 

De Franciskanen verzorgden bijna de helft van alle doctrinas, de Dominikanen 
en de Augustijnen ieder iets meer dan een kwart. In 1570 waren de Franciskanen 
actief in de gewesten Puebla, Mexico , Michoacán en Jalisco, de Dominikanen in 
Oaxaca en Morelos en de Augustijnen in Hidalgo, Michoacán en Puebla . In 1620 
hadden de Franciskanen hun werkterrein naar het noorden uitgebreid: San Luis 
Potosl, Querétaro en Guanaxuato, de Dominikanen hadden .hun invloed in Oaxaca 
versterkt en de Augustijnen in Hidalgo en Michoacán. De Franciskanen richtten 
zich in het bijzonder op de districten met 10% of meer Spanjaarden en mestiezen. 
De Dominikanen werkten in het meer zuiver Indiaanse gebied. Hier waren even
eens de Augustijnen vertegenwoordigd, maar bovendien behoorden de districten 
met 10% of meer mulatten en negers tot hun missiegebied. De Franciskanen ver
zorgden het parochiale werk in de bevolkingsconcentraties met een vee1zijdige 
economie; de Dominikanen , Augustijnen en seculieren wijdden hun krachten aan 
de periferie. Toch bestond onder deze laatste weer een zekere specia1isatie: de 
Dominikanen hadden hun doctrinas in de districten met vee1 natuurproducten, 
o.a. cochenille, de Augustijnen in de mijnbouwdistricten en de seculieren in de 
districten met plantage- en handelsgewassen . 

Tijdens de periode 1600/1620-1645 ging de daling van het aantal tributarios 
voort. Toch was het aantal epidemieën inmiddels sterk verminderd. z.odat deze 
nauwelijks als oorzaak voor de vermindering van de tributarios in aanmerking 
kunnen komen. De teruggang was bijzonder groot in de mijndistricten van 
Michoacán en Hidalgo. Het ergst getroffen werden de districten, die 1angs of 
nabij de weg van Mexico Cd. naar Pánuco lagen. Een tweede fatale weg. waar
langs de Indianen naar de hoofdstad trokken. 

Terwijl de daling van het aantal tributarios in de districten met 80% of meer 
Indianen in de periode van 1570-1600/1620 minder hevig was geweest dan bij 
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de districten met een meer gemengde etnische samenstelling, werden tussen 
1600/1620-1645 de meer Indiaanse districten erger getroffen dan de andere. 
Men kan hier denken aan een migratie van de Indianen naar de districten, die 
in de voorafgaande perioden zulke zware verliezen hadden geleden. 

De periode 1600/1620-1645 was een gunstige tijd voor de cultures van suiker
riet, tabak, cacao, de vergaring van cochenille en voor de havens aan de 
Stille Zuidzee. Het was een ongunstige tijd voor de verbouw van katoen, de 
extensieve rundveehouderij , de zilvermijnbouw en de havens aan de Golf van 
Mexico. 

Gedurende deze periode werden er slechts 42 nieuwe parochies gesticht, op 
dit gebied trad een consolidatie in. De regulieren hadden nog de overhand en 
onder hen zijn vooral de Franciskanen actief geweest. Na 1600/1620 is voor de 
Dominikanen en Augustijnen de gouden tijd voorbij, bij uitzondering stichtten 
zij nog enkele nieuwe parochies. 

Omstreeks het midden van de 17e eeuw werd het dieptepunt in het aantal 
tributarios gepasseerd, daarna begon een langzaam herstel, dat zich over de 
gehele verdere tijd voortzette. Overigens was het dieptepunt in veel districten 
van Oost Nieuw Spanje al eerder bereikt, terwijl het in West Nieuw Spanje vaak 
pas na 1645 viel. 

Gedurende de periode van 1645 tot 1688 nam het aantal tributarios jaarlijks 
met gemiddeld 0,8% toe. Er waren regionale verschillen in de vermeerdering, 
vooral in het oostelijk deel van Nieuw Spanje was de toename zo groot, dat deze 
niet alleen het gevolg kan zijn geweest van geboorteoverschotten. Hier moet 
immigratie hebben plaatsgevonden. De Indiaanse bevolking is uit de mijnstreken 
in het westen getrokken naar de agrarische gebieden van Oaxaca en Vera Cruz. 
Een ander immigratie gebied werd gevormd door vijf districten ten westen van 
Mexico Cd., namelijk Querétaro, Xilotepec, Maravatio, Metepec en Temazcaltepec. 

De zilvermijnbouw had sedert 1635 met een nieuwe moeilijkheid te kampen, 
daar het Spaanse kwikzilver niet meer naar Mexico werd gezonden, maar naar 
Potosi, om daar bij de bereiding van zilver te worden gebruikt. De stagnatie in 
de kwikzilver voorziening duurde tot 1689. De zilvermijnbouw begon zich vanaf 
1705 langzaam te herstellen. In de jaren 1770-1780 werd een grote bloei be
reikt 26. 

De periode 1645-1688 was gunstig voor de cultuur van suikerriet en tabak, 
de cochenille en de havens langs de beide kusten; het was een ongunstige tijd 
voor de katoen, de cacao en de zilvermijnbouw . 

Gedurende deze periode werden 49 nieuwe parochies gesticht, voornamelijk 
in het noorden: San Luis Potosi en Querétaro. Er was volledige stilstand in 
Jalisco, Colima, Vera Cruz en Guerrero. 

Tijdens de periode van 1688 tot 1743 trad een lichte vertraging in het herstel 
op. De gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal tributarios daalde tot 0,62%. 
De epidemieën staken weer de kop op, in plaatsen, die over geheel Nieuw Spanje 
verspreid lagen. In de districten, die door de ziekten werden getroffen, werd 
de groei van het aantal tributarios aanmerkelijk afgeremd. Het waren opnieuw 
de volkrijke districten met een etnisch gemengde bevolking, die het meest te 
lijden hadden. 

Omstreeks 1688 hield de trek van migranten naar het oosten op, een tegen
stroom zette in, van oost naar west. Er was emigratie uit de cochenille- en 
katoendistricten . Het waren niet zo zeer de mijnstreken, die lokten. maar veel
eer de toeleveringsgebieden ; voorts gingen de emigranten naar de districten 
met plantage- en handelsgewassen • de nieuwe kernen. 

In deze periode bloeiden de suikerrietcultuur • de tabaksbouw . de extensieve 
rundveehouderij in de weinig bevolkte gebieden, de zilvermijnbouw en de havens 
aan de Golf van Mexico. Minder gunstig ging het in de verbouw van cacao en 
katoen. de vergaring van cochenille. de havens aan de Stille Zuidzee en de 
zilvermijnen. die onder het aparte bestuur van de Minas stonden. 

In de periode 1688-1743 werden 110 nieuwe parochies gesticht, voornamelijk 
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in de gewesten Vera Cruz, Oaxaca en Guerrero. In de districten, die door 
epidemieën waren getroffen, verrezen, naar verhouding, minder nieuwe pa
rochies. We vinden de nieuwe parochies vooral in de gebieden van de onder
steunende en de eenzijdige economie. Ongetwijfeld hing dit samen met de bevol
kingsvermeerdering , die in het bijzonder in de periferie merkbaar was. 

In de verhouding tussen regulieren en seculieren kwam een drastische veran
dering. Het door de bisschoppen gesteunde streven om al het parochiale werk 
door seculieren te laten verrichten , had succes. Van de 110 nieuwe parochies , 
werden er nog maar 35 door de reguliere orden bediend. 

De lichte inzinking in het herstel was na 1743 weer voorbij. In de periode van 
1743- 1800 steeg het aantal tributarios jaarlijks gemiddeld met 0,83%. De grootste 
vermeerdering vond wederom in het noorden plaats: in Querétaro, Jalisco en 
Hidalgo. In het noorden en het westen kwam de mijnbouw tot nieuwe bloei. De 
migratie stroom van oost naar west werd omvangrijker, zij richtte zich op de 
mijnbouw- en veeteelt gebieden . De immigranten kwamen uit de districten met 
verbouw van plantage- en handelsgewassen en met natuurproducten. 

Er braken enige epidemieën uit, zoals van pokken en van mazelen, waardoor 
bevolkingscentra als Mexico Cd . en San Luis Potosi werden geteisterd. De ziek
ten hadden echter een lokaal karakter. 

In de etnische samenstelling van de bevolking was het niet- Indiaanse element 
steeds sterker geworden. In de tweede helft van de 18e eeuw bestond de bevol
king voor drie kwart uit Indianen, de niet-Indianen waren tot een kwart geste
gen. De Spanjaarden maakten ongeveer 11 % van de totale bevolking uit, het 
aandeel van de mestiezen bedroeg ruim 8% en van de negers en mulatten ruim 
5,5%. Regionaal waren er grote verschillen, daar de etnische groepen aan be
paalde regios waren gebonden. 

Nieuw Spanje was in het midden van de 18e eeuw nog een overwegend agrari
sche maatschappij, waarin de landbouw in al zijn vormen nog twee derde van 
alle economische activiteiten innam. De nijverheid en delfstoffen maakten onge
veer een kwart en de handel een tiende deel van alle activiteiten uit. De beteke
nis van de landbouw in de totale economie was nog belangrijker doordat de 
handel en nijverheid voor een groot deel bestonden uit handel in en de verwer
king van agrarische producten. Naar omvang was hoogstens één zesde deel van 
de totale productie voor de export bestemd ; vermoedelijk heeft de export de 
10% van de productie niet overschreden. Uitgevoerd werden zilver, goud, leer, 
cochenille, suiker, tabak, cacao en indigo. De productie was heel sterk op de 
binnenlandse markt gericht. We mogen veronderstellen, dat de subsistenee 
economy zeer omvangrijk is geweest. Getallen hierover ontbreken, maar dit 
heeft Nieuw Spanje gemeen met alle landen in Europa en Amerika. De zelfvoor
ziening kan zich hebben afgespeeld binnen de boerenhuishouding , binnen de 
hacienda en binnen de Indiaanse gemeenschappen. De productie voor de export 
was een onderdeel van de efemere economie. De omvang van de efemere econo
mie kunnen we op ongeveer 18% van de totale productie schatten. 

We hebben de economie in drie sectoren verdeeld: in de veelzijdige, de onder
steunende en de eenzijdige economie. De veelzijdige economie was sterk ontwik
keld in de gewesten Mexico, Guanaxuato en San Luis Potosi, de ondersteunende 
in Hidalgo, Querétaro en Puebla, de eenzijdige in Colima, Guerrero, Oaxaca, 
Vera Cruz, Michoacán en Jalisco. Dit betekent geenszins, dat deze gewesten 
uitsluitend door de bewuste vorm van economie werden overheerst, het gaat 
hier om relatieve verhoudingen. Men kan dit ook op de districten toepassen. 
We zien dan dat in de districten met een belangrijke veelzijdige economie ruim 
40 % van de totale bevolking leefde, in de districten met de ondersteunende 
economie bijna 30% en in de districten met een eenzijdige economie ruim 20%. 
In 21 districten, waarvan we onvoldoende economische gegevens hebben, woonde 
7% van de bevolking. 

De Spanjaarden leefden vooral in de bevolkingscentra met een veelzijdige 
economie, met veel nijverheid, verder in de districten met verbouw van tarwe, 

210 



rijst, cacao, met wijnbouw en met paarden. De mestiezen vinden we in de stre
ken met Europese granen, met wijnbouw, tabaksteelt; zij hadden eveneens een 
voorkeur voor paarden. Het waren geen handelaren, zoals de Indianen en ze 
oefenden niet vaak een beroep in de nijverheid uit. 

De negers en mulatten werkten in de tropische cultures, zoals rijst, suiker
riet, tabak en cacao, verder in de extensieve rundveehouderij en met paarden. 
In de havens verrichtten zij sjouwerswerk . Men vindt hen in de leerlooierijen 
en in de verwerking van leer. Negerslaven werden gebruikt in de zilver- en 
kopermijnen en bij de winning van goud en zout. 

De Indianen leefden in de districten met de teelt van tabak en vanille en met 
cochenille. Ze hielden kleinvee, zoals schapen en geiten. In hun streken waren 
levendige markten, waar ze naast levensmiddelen, door hen vervaardigde tex
tiel, aardewerk, manden en matten verkochten. 

In de tweede helft van de 18e eeuw ging het met de meeste efemere economi
sche activiteiten slecht, een uitzondering vormden de zilvermijnbouw , de rund
veehouderij en de havens aan de Golf van Mexico. Zeer moeilijk was de toestand 
in de gebieden met slechts één efemere economische activiteit; dit gold in het 
bijzonder voor de plantage- en handelsgewassen . Dit waren ook de districten 
met veel emigratie. 

Van 1570 tot 1800 is de gevarieerdheid in de efemere economische activiteiten 
geringer geworden. De districten met efemere economische activiteiten maakten 
in 1570 een gunstige indruk. Na 1600/1620 traden er in de activiteiten allerlei 
fluctuaties op, zoals dat bij dit soort activiteiten voortdurend het geval is. Er 
kwamen in Nieuw Spanje geen nieuwe activiteiten bij en in de loop der tijden 
verslechterde de situatie voor de bestaande. Met uitzondering van de zilver
mijnbouw en de rundveehouderij eindigden alle schommelingen aan de negatieve 
zijde. Op deze wijze werd de basis van de efemere economische activiteiten in 
hun totaliteit versmald. Dit betekende in zekere zin een verzwakking van de 
economie van Nieuw Spanje. 

Het aantal parochies nam tussen 1743 en 1800 met 108 toe, vooral in het gewest 
en het bisdom Puebla. Onder de 108 nieuwe stichtingen, waren er slechts drie 
van regulieren - in dit geval Franciskanen - alle overige werden door seculieren 
verzorgd. De nieuwe parochies vinden we in het bijzonder in de districten met 
10% of meer Spanjaarden en met 10% of meer mestiezen. Economisch beschouwd 
werden de meeste nieuwe parochies gesticht in de gebieden met een ondersteu
nende economie. 

De Mexicaanse maatschappij heeft de bevolkingscatastrofe overleefd. Na het 
midden van de 17e eeuw trad een moeizaam herstel in, de epidemieën hadden 
hun ergste kwaadaardigheid verloren. Het was een agrarische maatschappij, 
waarin aan de meest noodzakelijke levensbehoeften voorzien kon worden; wel
licht bestond er voor de meeste mensen een bescheiden welvaart. Vermoedelijk 
zal er weinig verschil zijn geweest met de armere streken in Europa tijdens het 
Ancien Régime. Dit mag als een opmerkelijk resultaat gelden, na alles wat men 
had doorstaan. De efemere economie, waartoe de koloniale economie behoorde, 
nam binnen de totale productie en consumptie een secundaire plaats in. Even
wel, krachtens haar wezen, was het een grillig element. De versterking van de 
eigen binnenlandse economie, waarbij alle bevolkingsgroepen en alle gebieden, 
ook de perifere, betrokken moeten worden, was in het verleden en is ook nu 
nog een lange en moeizame weg. 
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BIJLAGE I 

Tributarios (Indianen) 

Op grond van P. Gerhard, A guide to the Historical Geography of New Spain, 
Cambridge , 1972, met eigen schattingen. Onderstreepte getallen zijn geschat. 
t = tributarios; f = familias ; Nr. is het nummer van het district in Gerhard. 

Nr. Gewest en ca 1600- ca ca ca ca Indices 
district 1570 1620 1645 1688 1743 1800 1570 dp.- 1570-

-dp. 1800 1800 

Durango 
63 Nombre de Dios 75t 194f 

San Luis Potosl 
115 Venado y l.H. 19lf 972t 

74 S. Luis PotoS! 4955f 9389t 
114 Valles 4238t 2700t 1342t 1286t 11494f 6932t 30,3 539,0 163,6 

Guanaxuato 
75 S.Miguel el Gr. 6423t 
73 S.Luis d.l.Paz 585t 2343f 3762t 
50 León 150f >1000f 6762t 
32 Guanaxuato 10265t 7337t 
11 Celaya 6000t 2000t 4937t 5612t 7530t 22000t 33,3 1100,0 366,7 

Querétaro 
10 Cadereyta 3456t 
70 Querétaro 770t 2193t 5506f 13185t 

122 Xilotepec 18460t 3490t 1470t 6530t 7179f 1585lt 8,0 1078,3 85,9 

Hidalgo 
13 Cimapan 5115f 250f 558f 600f 820f 2192t 4,9 876,8 42,9 
45 Ixmiquilpan 5565t 2300t 790t 152lt 2387t 4315t 14,2 546,2 77,5 
57 Meztitlan 15800t 12750t 3570t 2190t 5458f 7313t 13,9 333,9 46,3 
41 Huexutla 814t 372t 25lt 196t 852f 176lt 24,1 898,5 216,3 
77 Sochicoatlan 2613t 1700t 873t 1245t 2268f 3352t 33,4 384,0 128 , 3 

109 Tula 11000t 3485t 706t 1368t 1266f 2134t 6,4 302,3 19,4 
96 Tetepango H. 21450t 5270t 1236t 142lt 2378f 4540t 5,8 367,3 21,2 

3 Actopan 12000t 5833t 1092t 1509t 2750f 4292t 9,1 393,0 35,8 
66 Pachuca 6233f 1710t 136t 322t 479f 1047t 2,2 769,9 16,8 
12 Cempoala 5135t 1780t 190t 220t 438f 896t 3,7 471,6 17,4 

110 Tulancingo 15000t 6700t 1950t 1700t 3106f 6707t 11,3 394,5 44,7 
6 Apa y Tepeap. 6700t 2514t 363t 118t 297f 1059t 1,8 897,5 15,8 

107425t 44664t 11715t 12410t 2012lf 39608t 10,9 355,0 38,7 ---
Jalisco 

46 Izatlan 1000t 436t 457t 478t 335f 783t 33,5 233,7 78,3 
9 Autlan 3024t 800t 720t 643t 280f 815t 9,3 291,1 37,1 

76 Sayula 5800t 1625t 1372t 1656t 3072f 7433t 23,7 541,8 128,2 
4 Amula 1890t 465t 590t 716t 639t 1097t 24,6 235,9 58,0 

111 Tuspa 2646t 685t 757t 829t 2000t 2459t 25,9 359,0 92,9 

14360t 4011t 3896t 4322t 6326f 12587t 27,1 323,1 87,6 
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Nr. Gewest en ca 1600- ca ca ca ca Indices 
district 1570 1620 1645 1688 1743 1800 1570 dp.- 1570 

-dp. 1800 1800 

Colima 
17 Colima 1800t 1000t 400t 459t 796f 1084t 22,2 271,0 60,2 
60 Motines 1700t 1000t 800t 1070t 189lf 2760t 47,1 345,0 162,4 

3500t 2000t 1200t 1529t 2687f 3844t 34,3 320,3 109,8 

Michoacán 
128 Zamora y Xacona 1000t 436t 278t 536t 496f 1247t 27,8 448,6 124,7 
106 Tlazazalca 849t 547t 292t 498t 875f 2040t 34,4 698,6 240,3 
113 Valladolid 25385t 12770t 4406t 5143t 8008t 12863t 17,4 291,9 50,7 

23 Cuiseo d.l. L. 2500t 624t 383t 315t 446f 1400t 12,6 444,4 56,0 
103 Tlalpuxagua 1458t 600t 415t 1158t 1445f 2556t 28,5 615,9 175,3 

26 Charo 600t 351t 254t 296t 430f 462t 42 , 3 181,9 77,0 
53 Maravatio 4148t 2000t 803t 1942t 323lf 5845t 19,4 727,9 140,9 

101 Tinhuindi'n 608t 357t 150t 392t 451t 791t 24,7 527,3 130,1 
123 Xiquilpa 1967t 1435t 1010t 763t 1383f 2370t 38,8 310,6 120,5 

80 Tanci'taro 1200t 700t 493t 368t 395f 393t 30,7 106,8 32,8 
15 Cinagua y la 1750t 620t 200t 160t 328t 603t 9,1 376,9 34,5 

Guacana 
37 Guaymeo y 2661t 1175t 416t 579t 915f 1859t 15,6 446,9 69,9 

Sirándaro 

44126t 21615t 9100t 12150t 18403 32429t 20,6 356,4 73,5 

Mexico 
54 Metepec 17430t 8470t 4380t 7555t 14150f 20558t 25,1 469,4 117,9 
79 Tacuba 10000t 4119t 2473t 2918t 3965f 6562t 24,7 265,3 65,6 
34 Guautitlan 10600t 3089t 1193t 1866t 223lf 3978t 11,3 333,4 37,5 

129 Zumpango d. L . 6600t 2059t 662t 781t 1206f 1363t 10,0 205,9 20,7 
71 S . Cristóbal 2600t mot 443t 284t 1024f 2574t 10 , 9 906,3 99,0 

Ecatepec 
89 Teotiguacán 4000t 2000t 305t 414t 1036f 1814t 7,6 594,7 45,4 
65 Otumba 6472t 2090t 350t 281t 709f 1362t 4,3 484,7 21,0 

100 Tezcuco 18851t 4000t 1565t 2295t 5913t 7546t 8,3 482,2 40, 0 
108 Toluca 5207t 1491t 1102t 2368t 2200t 4599t 21,2 417,3 88,3 

88 Tenango d. V . 10620t 5300t 2447t 3376t 5650f 10751t 23,0 439,4 101,2 
56 Mexico 9952t 9267t 7630t 8397t 8400f 9672t 73,8 131,6 97,2 
55 Mexicalcingo 2420t 824t 462t 318t 892f 2223t 13,1 699,1 91,9 
16 Coatepec 1800t 560t 171t 442t 827f 1319t 9,5 771,3 73,3 
51 Lerma 463t 210t 130t 323t 643f 800t 28,1 515,4 172,8 
24 Cuyoacan 5200t 3975t 1781t 2168t 3430t 3722t 34,3 209,0 71,6 
78 Sochimilco 8577t 4000t 2686t 2734t 3440f 4282t 31,3 159,4 49,9 
87 Temazcaltepec 2872t 1030t 1011t 2193t 3163f 8090t 35,2 800,2 281,7 

y Zultepec 
127 Zacualpa 1267t 700t 269t 426t 775f 3000t 21,2 1115,2 236,8 

52 Malinalco 6985t 3035t 1405t 1667t 2657f 4163t 20,1 296,3 59,6 

131916t 57219t 30465t 40806t 62311 98378t 23,1 322,9 74,6 

Morelos 
25 Chalco 18496t 9000t 4316t 4919t 6684f 12318t 23,3 285,4 66,6 
95 Tetela d.V. 1500t 327t 165t 135t 205f 260t 9,0 192,6 17,3 
22 Cuernavaca 27008t 8084t 5258t 4326t 4954t 9353t 16,0 216,2 34,6 

47004t 17411t 9739t 9380t 11843 21931t 20,0 233,8 46,7 
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Nr. Gewest en ca 1600- ca ca ca ca Indices 
district 1570 1620 1645 1688 1743 1800 1570 dp.- 1570-

- dp. 1800 1800 

Puebla 
36 Guayacocotla 4350t 2700t 1300t 1350t 3558f 4289t 29 , 9 329 , 9 98,6 
31 Guachinango 7800t 3556t 1900t 3129t 4483f 8033t 24,4 422,8 103 , 0 

125 Zacatlan d. M . 6050t 1656t 1774t 2926t 4079t 8228t 27,4 496 , 9 136,0 
124 Xonotla y Tetela 1436t 23lt 222t 323t 718f 1877t 15,5 845 , 5 130,7 

72 S . Juan diLI. 5000t 1444t 1774t 3453t 4500f 8313t 28,9 575 , 7 166,3 
83 Teciutlan y A tempa 1700t 347t 443t 843t 911f 1978t 26,1 570,0 116 , 4 

105 Tlaxcala 40000t 8954t 7762t 10972t 11000t 17670t 19,4 227,6 44,2 
91 Tepeaca 25300t 4138t 5045t 7189t 5133f 11432t 16 , 4 276,3 45,2 
39 Huexocingo 6270t 2047t 1774t 2583t 2553t 4129t 28 , 3 232,8 65,9 
30 Cholula 12000t 6496t 2873t 3550t 3715f 4896t 23,9 170,4 40,8 
69 Puebla 4570t 2622t 266lt 4387t 4486f 5072t 57,4 193,4 111,0 
82 Tecali 4570t 2032t 1012t 765t 1517f 3200t 16,7 418,3 70,0 

107 Tochimilco 3000t 474t 342t 554t 89lt 1215t 11,4 355,3 40,5 
8 Atrisco 9612t 457lt 2500t 2683t 3845t 6172t 26,0 246,9 64,2 

48 Izucár 6175t 1625t 133lt 2029t 2975f 4398t 21,6 330,4 71,2 
92 Tepexi dIS . 3800t 1118t 1109t 1932t 2440f 5146t 29 , 2 464,0 135,4 
85 Teguacán 6430t 1670t 2329t 4380t 4832f 8152t 26,0 488,1 126,8 
21 Cuautla Amil. 7052t 2240t 849t 983t 1408f 2130t 12,0 250,9 30,2 
99 Teutlalco 2500t 186t l1lt 67t 227t 363t 2 , 7 541 , 8 14,5 
28 Chietla 906t 169t 238t 327t 356t 466t 18 , 7 275,7 51 , 4 
27 Chiautla 2816t 525t 443t 655t 915f 2290t 15 , 7 516,9 81 , 3 

2 Acatlan y P. 2900t 470t 443t 883t 2160f 3602t 15 , 3 813,1 124 , 2 

164237t 4927lt 38236t 55963t 66702 11305lt 23,3 295,7 68,8 

Vera Cruz 
67 Pánuco 5140t 1220t 600t 338t 1423f 3566t 6 , 6 1055,0 69 , 4 
68 Papantla 1750t 835t 574t 942t 1543f 2269t 32,8 395,3 129,7 

119 Xalapa diF. 7270t 1434t 1469t 3008t 4275f 686lt 19,7 478 , 5 94,4 
117 Vera Cruz V. 170lt 380t 396t 820t 1326f 902t 44,8 237,4 53 , 0 

64 Orizaba 1140t 500t 689t 1740t 3392t 7532t 43,9 1506 , 4 660 , 7 
18 Córdoba 1400t 440t 850t 139lt 2423t 2354t 31,4 550 , 7 168, 1 

112 Tuxtla y Cotaxtla 680t 629t 459t 735t 2080t 2468t 67,5 537,7 362 , 9 
116 Vera Cruz N. 443t 134t 115t 189t 347f 545t 26 , 0 473,9 123, 0 

19 Cozamaloapa 1000t 300t 230t 432t 800f 1014t 23 , 0 440 , 9 101,4 
38 Guazacualco 3200t 915t 660t rnt 1638f 3100t 20,6 469,7 96 , 9 

23724t 6787t 6042t 10472t 19247 3061lt 25,5 506,6 129,0 

Guerr ero 
44 Iscateupa 2800t 1500t 800t 735t 1725f 2553t 26 , 3 347,3 91,2 
81 Tasco 4570t 136lt 1012t 765t 1047f 3200t 16 , 7 418 , 3 70,0 
42 Iguala 4970t 2400t 376t 297t 532f 1100f 6,0 370 , 4 22 , 1 
29 Chilapa 7440t 1480t 1740t 2000t 2494t 4373t 19,9 295 , 5 58,8 

104 Tlapa 823lt 1600t 2890t 4180t 8053f 7649t 19,4 478,1 92,9 
94 Tetela del Rio 3800t 907t 025t 275t 1195f 3110t 7,2 1130 , 1 81 , 8 

102 Tistla 2950t 1350t 1550t 1760t 2838f 4589t 45,8 339 , 9 155, 6 
126 Zacatula 1812t 393t 230f 255t 356f 680t 12,7 295 , 7 37, 5 

1 Acapulco 1589t 363t 185t 283t 54lf 568t 11,6 307,0 35,7 
43 19ualapa 3000t 1250t 1325t 1400t 1402t 2075t 41,7 166,0 69,2 

41162t 12604t 10633t 11950t 20183 29897t 25,8 281,2 12, 6 
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Nr. Gewest en ca 1600- ca ca ca ca Indices 
d istrict 1570 1620 1645 1688 1743 1800 1570 dp.- 1570-

- dp. 1800 1800 

Oaxaca 
35 Guaxuapa 8000t 2100t 1198t 2700t 3710f 6308t 15 , 0 526 , 5 78,9 
93 Teposcolula 26500t 141OOt 5000t 9195t 8160f 11623t 18,9 232,5 43,9 
98 Teutitlan d. C. 4230t 2500t 1438t 2661t 3729t 4633t 34,0 322 , 2 109,5 
97 Teutila 4640t 3963t 2280t 3097t 3290t 5710t 49,1 250,4 123,1 

118 Villa Alta 7850t 6000t 3427t 7500t 11000t 10676t 43,7 321,0 136,0 
49 Justlaguaca 3625t 2060t 1174t 1452t 138lf 1699t 32 , 4 144 , 7 46,9 
90 Teozacualco 960t 1000t 561t 726t 759f 1138t 58 , 4 202 , 9 118,5 

7 Atlatlauca 950t 539t 306t 290t 172f 250t 18,1 145 , 3 26,3 
5 Antequera 8000t 4549t 2611t 4161t 5300t 7640t 32,6 292,6 95,5 

84 Tecuicuilco 1315t 747t 500t 774t 1115t 1500t 38,0 300,0 114 , 1 
47 Iztepexi 1250t 625t 357t 774t 1280f 1146t 28 , 6 321,0 91,7 
62 Nochistlan 6330t 3000t 1719t 1935t 1526f 1686t 24,1 110,5 26 , 6 
40 Huexolotitlan 1200t 639t 357t 600t 1130f 1222t 29 , 8 343,3 101,8 
20 Cuatro Villas 8950t 4816t 2764t 3006t 2822t 4235t 30 , 9 153,2 47,3 
14 Cimatlan y 4810t 2400t 1387t 2274t 287lf 4380t 28 , 8 315 , 8 91,1 

Chichicapa 
59 Mitla y Tlacolula 1700t 967t 561t 1210t 189lf 2760t 33 , 0 492,0 162,4 

121 Xicayán 4900t 3975t 2500t 3145t 3447t 5272t 51,0 210,9 107,6 
58 Miaguatlan 5000t 2434t 1412t 2274t 2944f 3251t 28 , 2 230 , 2 65,0 
61 Nexapa 6550t 3725t 2127t 3387t 4284f 4380t 32,5 205,9 66 , 9 

120 Xalapa d . M. 1000t 394t 204t 417t 225t 45t 4,5 4 , 5 
33 Guatulco y 2000t 1137t 600t 677t 441t 660t 22 , 1 149 , 7 33 , 0 

Guamelula 
86 Teguantepec 3800t 2800t 1617t 2855t 3831t 4407t 42 , 6 272,5 116,0 

113560t 64470t 34000t 55510t 65308 84621t 29,9 248,9 74 , 5 
--

Samenvatting gewesten 

Valles 4238t 2700t 1342t 1286t 11494f 6932t 30 , 3 539 , 0 163,6 
Celaya 6000t 2000t 4937t 5612t 7530t 22000t 33 , 3 1100,0 366,7 
Xilotepec 18460t 3490t 1470t 6530t 7179f 15851t 8 , 0 1078,3 85,9 
Hidalgo 107425t 44664t 11715t 12410t 2012lf 39608t 10,9 355,0 38 , 7 
Jalisco 14360t 4öITt 3896t 4322t 6326f 12587t 27 , 1 323 , 1 87.6 
Colima 3500t 2000t 1200t 1529t 2687f 3844t 34 , 3 320,3 109,8 
Michoacán 44126t 2I6I5t 9Tööt 12I5öt 18403 32429t 20 , 6 356,4 73 , 5 
Mexico 131916t 57219t 30465t 40806t 62311 98378t 23,1 322,9 74,6 
Morelos 47004t 17411t 9739t 9380t 11843 21931t 20,0 233,8 46 , 7 
Puebla 164237t 49271t 38236t 55963t 66702 113051t 23,3 295,7 68 , 8 
Vera Cruz 23724t 6787t 6042t 10472t 19247 30611t 25,5 506,6 129,0 
Guerrero 41162t 126'04t 10633t 11950t 20183 29897t 25,8 281,2 72,6 
Oaxaca 113560t 64470t 34000t 55510t 65308 84621t 29 , 9 248 , 9 74,5 -- -- --

Totaal 120 districten 719712t 288242t 162775t 227920t 319334 511740t 22 , 6 314,4 71,1 

Schatting 
8 districten 29282 9379 6662 11927 30470 51286 -- -- -- - .-
Totaal 128 districten 748994 297621 169437 239847 349804 563026 22,6 332,3 75, 2 
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BIJLAGE 11 

Tributarios in westelijk en oostelijk Nieuw Spanje (120 districten) 

Westelijk Nieuw Spanje omvat: Oostelijk Nieuw Spanje omvat: 
Valles Vera Cruz (zonder 67) 
Celaya Morelos 
Xilotepec Puebla 
Hidalgo (zonder 77, 110, 12 en 6) Oaxaca 
Jalisco van Hidalgo: 77 Sochicoatlan 
Colima 110 Tulancingo 
Michoacán 12 Cempoala 
Mexico (zonder 65, 100 en 16) 6 Apa y Tepeapulco 
Guerrero (zonder 29, 104 en 43) van Mexico: 650tumba 
van Vera Cruz: 67 Pánuco 100 Tezcuco 

16 Coatepec 
van Guerrero: 29 Chilapa 

104 Tlapa 
43 Igualapa 

Aantallen tributarios Westelijk Nieuw Spanje 

Districten en ca 1600- ca ca ca ca Indices 
gewesten 1570 1620 1645 1688 1743 1800 1570 dp.- 1570-

-dp. 1800 1800 

ValIes 4238 2700 1342 1286 11494 6932 30,3 539,0 163,6 
Celaya 6000 2000 4937 5612 7530 22000 33,3 1100,0 366,7 
Xilotepec 18460 3490 1470 6530 7179 15851 8,0 1078,3 85,9 
Hidalgo (deel) 77977 31970 8339 9127 14012 32594 10,7 390,9 41,8 
Jalisco 14360 4015 3896 4322 6326 12587 27,1 323,1 87,6 
Ccilima 3500 2000 1200 1529 2687 3844 34,3 320,3 109,8 
Michoacán 44126 21615 9100 12150 18403 32429 20,6 356,4 73,5 
Mexico (deel) 104793 50565 28380 37788 54862 88151 27,1 310,6 84,1 
Guerrero (deel) 22491 8274 4678 4370 8234 15800 19,4 361,6 70,3 
Pánuco (Vera Cruz) 5140 1220 600 338 1423 3566 6,6 1055,0 69,4 

Westelijk Nw Spanje 301085 127849 63942 83052 132150 233754 21,2 365,6 77,6 

Aantallen tributarios Oostelijk Nieuw Spanje 

Vera Cruz (deel) 18584 5567 5442 10134 17824 27045 29,3 497,0 145,5 
Morelos 47004 17411 9739 9380 11843 21931 20,0 233,8 46,7 
Puebla 164237 49271 38236 55963 66702 113051 23,3 295,7 68,8 
Oaxaca 113560 64470 34000 55510 65308 84621 29,9 248,9 74,5 
Hidalgo (deel) 29448 12694 3376 3283 6109 7014 11,1 213,6 23,8 
Mexico (deel) 27123 6650 2085 3018 7449 10227 7,7 463,1 37,7 
Guerrero (deel) 18671 4330 5955 7580 11949 14097 23,2 325,6 75,5 

Oostelijk Nw Spanje 418627 160393 98833 144868 187184 277986 23,6 281,2 66,4 

Percentages West Nieuw Spanje : Oost Nieuw Spanje Aantal districten 

West Nieuw Spanje 41,8 44,4 39,3 36,4 41,4 45,7 54 45,0% 
Oost Nieuw Spanje 58,2 55,6 60,7 63,6 58,6 54,3 66 55,0% 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 120 100,0% 
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BIJLAGE 111 

Aantal tributarios, verdeeld naar bisdommen 

Bisdommen ca 1570 1600/20 ca 1645 ca 1688 ca 1743 ca 1800 

Michoacán 73.598 30.926 19.888 24.143 36.497 74.650 
Mexico 338.114 135.918 60.103 75.573 122.462 200.406 
Tlaxcala (Puebla) 201.185 59.244 49.807 74.802 95 .640 153.488 
Oaxaca 106.815 62.154 32.977 53.402 64.735 83.196 

120 districten 719.712 288.242 162.775 227.920 319.334 511.740 

Indices aantal tributarios, verdeeld naar bisdommen 

Bisdommen 1570-dieptepunt dieptepunt-1800 1570-1800 
(1570=100) ( dieptepunt=100) (1570=100) 

Michoacán 27,0 375,4 101,4 
Mexico 17,8 333,4 59,3 
Tlaxcala (Puebla) 24,8 308,2 76,3 
Oaxaca 30,9 252,3 77,9 

totaal 120 districten 22,6 314,4 71,1 

Percentages tributarios, verdeeld naar bisdommèn 

Bisdommen ca 1570 1600/20 ca 1645 ca 1688 ca 1743 ca 1800 

Michoacán 10,2 10,7 12,2 10,6 11,5 14,6 
Mexico 47,0 47,2 36,9 33,2 38,3 39,2 
Tlaxcala (Puebla) 28,0 20,5 30,6 32,8 29,9 30,0 
Oaxaca 14,8 21,6 20,3 23,4 20,3 16,2 

120 districten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Indices van de aantallen tributarios per periode 

Bisdommen ca 1570- 1600/20- ca 1645- ca 1688- ca 1743-
1600/20 ca 1645 ca 1688 ca 1743 ca 1800 
1570=100 1600/20=100 1645=100 1688=100 1743=100 

Michoacán 42,0 64,3 121,4 151,2 204,5 
Mexico 40,2 44,2 125,7 162,0 163,6 
Tlaxcala (Puebla) 29,4 84,1 150,2 127,9 160,5 
Oaxaca 58,2 53,1 161,9 121,2 128,5 

totaal 120 districten 40,0 56,5 140,0 140,1 160,3 
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BIJLAGE IV 

Indices van de aantallen tributarios per periode 

Nr. Gewest en ca 1570- 1600/20- ca 1645- ca 1688- ca 1743-
district 1600/20 ca 1645 ca 1688 ca 1743 ca 1800 

1570=100 1600/20=100 1645=100 1688=100 1743=100 

Durango 
63 Nombre de Dios 

San Luis Potosi 
115 Venado y la 

Hedionda 
74 San Luis Potosi 189,5 

114 Valles 63,7 49,7 95,8 893,8 60,3 

Guanaxuato 
75 S . Miguel el Grande 
73 S . Luis de la Paz 160,6 
50 León 676,2 
32 Guanaxuato 321,7 
11 Celaya 33,3 246,9 113,7 134,2 292,2 

Querétaro 
10 Cadereyta 
70 Querétaro 284,8 251,1 239,5 

122 Xilotepec 18,9 42,1 444,2 109,9 220,8 

Hidalgo 
13 Cimapan 4,9 223,2 107,5 136,7 274,0 
45 Ixmiquilpan 41,3 34,3 192,5 156,9 180,8 
57 Meztitlan 80,7 28,0 61,3 249,2 134,0 
41 Huexutla 45,7 67,5 78,1 434,7 206,7 
77 Soch icoa tlan 65,1 51,4 142,6 182,2 147,8 

109 Tula 31,7 20,3 193,8 92,5 168,6 
96 Tetepango 24,6 23,5 115, ° 167,3 190,9 

Hueypustla 
3 Actopan 48,6 18,7 138,2 182,2 156,1 

66 Pachuca 27,4 8,0 236,8 148,8 218,6 
12 Cempoala 34,7 10,7 115,8 199,1 204,6 

110 Tulancingo 44,7 29,1 87,2 182,7 215,9 
6 Apa y Tepeapulco 37,5 14,4 32,5 251,7 356,6 

Hidalgo 41,6 26,2 105,9 162,1 196,8 

Jalisco 
46 Izatlan 43,6 104,8 104,6 70,1 348,0 

9 Autlan 26,5 90,0 89,3 43,5 291,1 
76 Sayula 28,0 84,4 120,7 185,5 242,0 

4 Amula 24,6 126,9 121,4 89,2 171,7 
111 Tuspa 25,9 110,5 109,5 241,3 122,9 

Jalisco 27,9 97,1 110,9 146,4 199,0 

Co lima 
17 Colima 55,6 40,0 114,8 173,4 136,2 
60 Motines 58,8 80,0 133,8 176,7 146,0 

Colima 57,1 60,0 127,4 175,7 143,1 
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Nr. Gewest en ca 1570- 1600/20- ca 1645- ca 1688- ca 1743-
district 1600/20 ca 1645 ca 1688 ca 1743 ca 1800 

1570=100 1600/20=100 1645=100 1688=100 1743=100 

Michoacán 
128 Zamora y Xacona 43,6 63,8 192,8 92,5 251,4 
106 Tlazazalca 64,4 53,4 170,5 175,7 233,1 
113 Valladolid 50,3 34,5 116,7 155,7 160,6 

23 Cuiseo d.l. Laguna 25,0 61,4 82,2 141,6 313,9 
103 Tlalpuxagua 41,2 69,2 279,0 124,8 176,9 

26 Charo 58,5 72,4 116,5 145,3 107,4 
53 Maravatio 48,2 40,2 241,8 166,4 180,9 

101 Tinhuindin 58,7 42,0 261,3 115,1 175,4 
123 Xiquilpa 73,0 70,4 75,5 181,3 171,4 

80 Tancitaro 58,3 70,4 74,6 107,3 99,5 
15 Cinagua y la 35,4 32,3 80,0 205,0 183,8 

Guacana 
37 Guaymeo y 44,2 35,4 139,2 158,0 203,2 

Sirándaro 

Michoacán 49,0 42,1 133,5 151,5 176,2 

Mexico 
54 Metepec 48,6 51,7 172,5 187,3 145,3 
79 Tacuba 41,2 60,0 118,0 135,9 165,5 
34 Guautitlan 29,1 38,6 156,4 119,6 178,3 

129 Zumpango de la 31,2 32,2 118,0 154,4 113,0 
Laguna 

71 S . Cristóbal ~8,5 44,3 64,1 360,6 251,4 
Ecatepec 

89 Teotiguacán 50,0 15,3 135,7 250,2 175,1 
65 Otumba 32,3 16,7 80,3 252,3 192,1 

100 Tezcuco 21,2 39,1 146,6 257,6 127,6 
108 Toluca 28,6 73,9 214,9 92,9 209,0 

88 Tenango del Valle 49,9 46,2 138,0 167,4 190,3 
56 Mexico 93,1 82,3 114,0 100,0 115,1 
55 Mexicalcingo 34,0 56,1 68,8 280,5 249,2 
16 Coatepec 31,1 30,5 258,5 187,1 159,5 
51 Lerma 43,4 61,9 248,5 199,1 124,4 
24 Cuyoacan 76,4 44,8 121,7 158,2 108,5 
78 Sochimilco 46,6 67,2 101,8 125,8 124,5 
87 Temazcaltepec y 35,9 98,2 216,9 144,2 255,8 

Zultepec 
127 Zacualpa 55,2 38,4 158,4 181,9 387,1 

52 Malinalco 43,5 46,3 118,6 159,4 156,7 

Mexico 43,4 53,2 133,9 152,7 157,9 

Morelos 
25 Chalco 48,7 48,0 114,0 135,9 184,3 
95 Tetela del Volcán 21,8 50,5 81,8 151,9 126,8 
22 Cuernavaca 29,9 65,0 82,3 114,5 188,8 

Morelos 37,0 55,9 96 ,3 126,3 185,2 
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Nr. Gewest en ca 1570- 1600/20- ca 1645- ca 1688- ca 1743-
district 1600/20 ca 1645 ca 1688 ca 1743 ca 1800 

1570=100 1600/20=100 1645=100 1688=100 1743=100 

Puebla 
36 Guayacocotla 62,1 48,1 103,8 263,6 120,5 
31 Guachinango 45,6 53,4 164,7 143,3 179,2 

125 Zacatlan d.I.Manz. 27,4 107,1 164,9 139,4 201,7 
124 Xonotla y Tetela 16,1 96,1 145,5 222,3 261,4 

72 S.Juan d.I.Llanos 28,9 122,9 194,6 130,3 184,7 
83 Teciutlan y Atempa 20,4 127,7 190,3 108,1 217,1 

105 Tlaxcala 22,4 86,7 141,4 100,3 160,6 
91 Tepeaca 16,4 121,9 142,5 71,4 222,7 
39 Huexocingo 32,6 86,7 145,6 98,8 161,7 
30 Cholula 54,1 44,2 123,6 104,6 131,8 
69 Puebla 57,4 101,5 164,9 102,3 113,1 
82 Tecali 44,5 49,8 75,6 198,3 210,9 

107 Tochimilco 15,8 72,2 162,0 160,8 136,4 
8 Atrisco 47,6 54,7 107,3 143,3 160,5 

48 Izucár 26,3 81,9 152,4 146,6 147,8 
92 Tepexi d.l. Seda 29,4 99,2 174,2 126,3 210,9 
85 Teguacán 26,0 139,5 188,1 110,3 168,7 
21 Cuautla Amilpas 31,8 37,9 115,8 143,2 151,3 
99 Teutlalco 7,4 59,7 60,4 338,8 159,9 
28 Chietla 18,7 140,8 137,4 108,9 130,9 
27 Chiautla 18,6 84,4 147,9 140,0 250,3 

2 Acatlan y Piastla 16,2 94,3 199,3 244,6 166,8 

Puebla 30,0 77,6 146,4 119,2 169,5 

Vera Cruz 
67 Pánuco 23,7 49,2 56,3 421,0 250,6 
68 Papantla 47,8 68,7 164,1 163,8 147,1 

119 Xalapa d.I. Feria 19,7 102,4 204,8 142,1 160,5 
117 Vera Cruz Vieja 22,3 104,2 207,1 161,7 68,0 

64 Orizaba 43,9 137,8 252,5 194,9 222,1 
18 Córdoba 31,4 193,2 163,6 174,2 97,2 

112 Tuxtla y Cotaxtla 92,5 73,0 160,1 283,0 118,7 
116 Vera Cruz Nueva 30,2 85,8 164,3 183,6 157,1 

19 Cozamaloapa 30,0 76,7 18.7,8 185,2 126,8 
38 Guazacualco 28,6 72,1 132,9 186,8 189,3 

Vera Cruz 28,6 89,0 173,3 183,8 159,0 

Guerrero 
44 Iscateupa 53,6 53,3 91,9 234,7 148,0 
81 Tasco 29,8 74,4 75,6 136,9 305,6 
42 Iguala 48,3 15 ,7 79,0 179,1 206,8 
29 Chilapa 19,9 117,6 114,9 124,7 175,3 

104 Tlapa 19,4 180,6 144,6 192,7 95,0 
94 Tetela del Rio 23,9 57,9 52,4 434,5 260,3 

102 Tistla 45,8 114,8 113,5 161,3 161,7 
126 Zacatula 21,7 58,5 110,9 139,6 191,0 

1 Acapulco 22,8 51,0 153,0 191,2 105,0 
43 Igualapa 41,7 106,0 105,7 100,1 148,0 

Guerrero 30,6 84,4 112,4 168,9 148,1 
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Nr. Gewest en ca 1570- 1600/20- ca 1645- ca 1688- ca 1743-
district 1600/20 ca 1645 ca 1688 ca 1743 ca 1800 

1570=100 1600/20=100 1645=100 1688=100 1743=100 

Oaxaca 
35 Guaxuapa 26,3 57,0 225,4 137,4 170,0 
93 Teposcolula 53,2 35,5 183,7 88,7 142,4 
98 Teutitlan del 59,1 57,5 185,0 140,1 124 , 2 

Camino 
97 Teutila 85,4 57,5 135,8 106,2 173,6 

118 Villa Alta 76,4 57,1 218,9 146,7 97,1 
49 Justlaguaca 56,8 57,0 123,7 95,1 123,0 
90 Teozacualco 104,2 56,1 129,4 104,5 149,9 

7 Atlatlauca 56,7 56,8 94,8 59,3 145,3 
5 Antequera 56,9 57,4 159,4 127,4 144,2 

84 Tecuicuilco 56,8 66,9 154,8 144,1 134,5 
47 Iztepexi 50,0 57,1 216,8 165,4 89,5 
62 Nochistlan 47,4 57,3 112,6 78,9 110,5 
40 Huexolotitlan 53,3 55 , 9 168 , 1 188,3 108,1 
20 Cuatro Villas 53,8 57,4 108 , 8 93,9 150,1 
14 Cimatlan y 49,0 57 , 8 164,0 126,3 152,6 

Chichicapa 
59 Mitla y Tlacolula 56,9 58,0 215,7 156,3 146,0 

121 Xicayán 81,1 62,9 125,8 109,6 152,9 
58 Miaguatlan 48,7 58,0 161,0 129,5 110,4 
61 Nexapa 56,9 57,1 159,2 126,5 102 , 2 

120 Xalapa del 39,4 51 , 8 204,4 54,0 20,0 
Marqués 

33 Guatulco y 56,9 52 , 8 112 , 8 65,1 149,7 
Guamelula 

86 Teguantepec 73 , 7 57 , 8 176,6 134,2 115 , 0 

Oaxaca 56,8 52,7 163 , 3 117,7 129,6 

Totaal 120 districten 40,0 56,5 140,0 140,1 160,3 

Schatting 8 districten 32,0 71 , 0 179,0 255,5 168,3 

Totaal 128 districten 39,7 56,9 141,6 145,8 161,0 
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BIJLAGE V 

Etnische samenstelling bevolking Nieuw Spanje. 18e eeuw. Aantal. 

1 tributario gerekend als 1 familia = 4.5 personen. Onderstreepte getallen zijn 
geschat. f = familia. p = personen. t = tributario. 

Nr. District en Jaar Totaal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
gewest aantal illdios non-indo Span. Mest. Mul. 

Durango 
63 Nombre de Dios 1761 1130f 194 936 

San Luis Potosi 
115 Venado y la H. ca 1800 972t 

74 San Luis Potosi 1743 9515f 4955 4560 
114 Valles 1743 12158f 11494 664 35 629 

Guanaxuato 
75 S . Miguel el G. ca 1800 6423t 
73 S.Luis d.l. Paz 1743 3106f 2343 763 190 263 310 
50 León 1743 3937f 1100 2837 1302 735 800 
32 Guanaxuato ca 1800 7337t 
11 Celaya 1792/1802 41713p 22000 19713 11440 4935 3338 

Hidalgo 
13 Cimapan 1779 10272p 6249 4023 2584 1113 326 
45 Ixmiquilpan 1791 20149p 16209 3940 1471 2422 47 
57 Meztitlan 1743 5475f 5458 17 
77 Sochicoatlan 1743 2388f 2268 120 
41 Huexutla 1791/7 9247p 7925 1322 685 180 457 

109 Tula 1790/1801 13676p 9603 4073 2003 1843 227 
96 Tetepango H. 1791/1803 24949p 20430 4519 1762 2460 297 

3 Actopan 1791 23819p 20000 3819 1474 2291 54 
66 Pachuca 1791/1801 14327p 4712 9615 2755 3821 3039 
12 Cempoala 1791/5 5721p 4032 1689 315 638 736 

110 Tulancingo 1792/1804 46436p 30182 16254 7263 7830 1161 
6 Apa y Tepeap. 1792/1800 7771p 4766 3005 1295 651 1059 

Jalisco 
46 Izatlan 1760 1629f 335 1294 
9 Autlan ca 1800 815t 

76 Sayula 1760 9854f 5626 4228 
4 Amula 1760 1150f 1000 150 

111 Tuspa ca 1800 2459t 

Co lima 
17 Colima 1789 10469p 4307 6162 3528 2634 
60 Motines 1790/1800 ~f 362t 232f 32 35 165 

Querétaro 
10 Cadereyta ca 1800 3456t 
70 Querétaro 1778 86418p 47430 38988 15421 11185 12382 

122 Xilotepec ca 1800 1585lt 
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Nr. District en Jaar Totaal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
gewest aantal indios non-ind. Spanj. Mest. Mul. 

Michoacán 
128 Zamora y Xac. 1743 1677f 496 1181 
106 Tlazazalca 1743 2475f 875 1600 
113 Valladolid 1745 13808ft 8008t 5800f 

23 Cuiseo dl. Lag. 1743 -mf 446 285 
103 Tlalpuxagua 1743 1945f 1445 500 

26 Charo 1743 475f 430 45 
53 Marivatio 1743 5364f 3231 2133 

101 Tinhuindin 1743 757tf 45lt 306f 
123 Xiquilpa 1743 1738f 1383 355 

80 Tancitaro 1743 749f 395 354 78 26 250 
15 Cinagua y la G. 1744 759ft 32& 43lf 104 30 297 
37 Guaymeo y S. 1743 130lft 915t 386f 240 10 m 

Mexico 
54 Metepec ca 1800 20558t 
79 Tacuba 1792/9 35187p 29529 5658 1826 3523 309 
34 Guautitlan 1797 4736f 3978 758 

129 Zumpango d. L . 1791/1801 8216p 6134 2082 500 1292 290 
71 S. Cristóbal E. 1803 2925t 2574 351 
89 Teotiguacán 1791/1804 9712p 8163 1549 895 388 266 
65 Otumba 1790 9096p 6913 2183 

100 Tezcuco 1792 38133p 32413 5720 
108 Toluca 1743 2818ft 2200t 618f 

88 Tenango d.V. ca 1800 1075lt 
56 Mexico 1790/1800 130756p 43524 87232 60782 22483 3967 
55 Mexicalcingo 1743 972f ------s92 80 
16 Coatepec 1743 876f 827 49 
51 Lerma 1791/1801 4791p 3600 1191 821 283 87 
24 Cuyoacan 1790 19655p 15724 3931 
78 Sochimilco 1791/1801 21380p 19269 2111 1329 578 204 
87 Temazcaltepec 1743 4468f 3I63 1305 695 404 206 

127 Zacualpa 1743 875f 775 100 
52 Malinalco 1791/1801 24666p 18734 5932 2935 2639 358 

Morelos 
25 Chalco ca 1800 12318t 
95 Tetela d. Volcán 1743 220f 205 15 
22 Cuernavaca 1743 7644ft 4954t 2690f 

Puebla 
36 Guayacocotla 1791/1800 20495p 19300 1195 239 576 380 
31 Guachinango 1791 963lf 8033 1598 

125 Zacatlan d. M . 1743 4649ft 4079t 570f 
124 Xonotla y Tet. 1743 959f 718 241 76 108 57 

72 S.Juan d.Ll. 1791 38464p 30166 8298 3484 4649 165 
83 Teciutlan y At. 1743 1182f 911 271 150 96 25 

105 Tlaxcala 1777 70646p 51471 19175 8235 9405 1535 
91 Tepeaca 1791/1800 74579p 51444 23135 8691 13199 1245 
39 Huexocingo 1743 3426ft 2553t 873f 513 330 30 
30 Cholula 1743 4305f 3715 590 60 348 182 
69 Puebla 1746 19486f 4486 15000 
82 Tecali 1743 1558f 1517 41 

107 Tochimilco 1789 2002f 1672 330 
8 Atrisco 1755 5898ft 4889t 1009f 406 383 220 
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Nr. District en Jaar Totaal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
gewest aantal indios non-ind. Spanj. Mest. Mul. 

(Puebla vervolg) 
48 Izucár 1791/1800 26790p 19791 6999 1028 2121 3850 
92 Tepexi dl S. 1743 2570f 2440 130 
85 Teguacán 1791 41767p 36301 5466 1821 2209 1436 
21 Cuautla Amilpas 1743 1916f 1408 508 
99 Teutlalco 1743 248f 227 21 
28 Chietla ca 1800 466t 
27 Chiautla 1777 1070f 768 302 

2 Acatlan y P. ca 1800 3602t 

Vera Cruz 
67 Pánuco 1743 1904f 1423 481 
68 Papantla 1743 1758f 1543 215 

119 Xalapa dl. Feria 1777 40701p 25631 15070 5943 6095 3032 
117 Vera Cruz V. 1743 1556f 1326 230 20 210 

64 Orizaba 1791/1802 42289p 33894 8395 1827 3533 3035 
18 Córdoba 1743/4 3163f 2700 463 258 126 79 

112 Tuxtla y Cot. ca 1800 2468t 
116 Vera Cruz N. 1743/54 7378p 1562 5816 2751 1530 1535 

19 Cozamaloapa 1743 1086f 800 286 48 --5 233 
38 Guazacualco 1777 21407p 17658 3749 182 3567 

Guerrero 
44 Iscateupa 1743 1725f 1708 17 
81 Tasco 1743 1307f 1047 260 
42 Iguala ca 1800 1100f 
29 Chilapa 1743 2679ft 2494t 185f 56 94 35 

104 Tlapa 1791/9 38525p 34420 4105 859 1284 1962 
94 Tetela del Rio 1743 1590Î 1195 395 65 110 220 

102 Tistla 1792/7 25297p 20650 4647 1471 1475 1701 
126 Zacatula 1743 --sö6f 356 150 

1 Acapulco 1791/1804 8235p 2556 5679 122 141 5416 
43 Igualapa 1791/1801 15373p 9338 6035 235 594 5206 

Oaxaca 
35 Guaxuapa ca 1800 6308t 
93 Teposcolula 1743 8460f 8160 300 
98 Teutitlan d. C . 1743 3847f 3729 118 
97 Teutila ca 1800 5710t 

118 Villa Alta 1743 11025ft 11000t 25f 
49 Justlaguaca 1777 7360p 6479 881 174 591 116 
90 Teozacualco ca 1800 1138t 

7 Atlatlauca ca 1800 250t 
5 Antequera ca 1800 7640t 

84 Tecuicuilco 1743 1115t 1115 0 
47 Iztepexi 1743 1280t 1267 13 
62 Nochistlan 1791 2277f 2193 84 9 70 5 

-
40 Huexolotitlan 1743 1130f 1119 11 
20 Cuatro Villas ca 1800 4235t 
14 Cimatlan y C. ca 1800 4380t 
59 Mitla y Tl. ca 1800 2760t 

121 Xicayán 1777 28384p 20834 7550 481 635 6434 
58 Miaguatlan ca 1800 325lt 
61 Nexapa 1743/50 4334f 4284 50 
12 Xalapa del M. ca 1800 45t 
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Nr. District en Jaar Totaal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 
gewest aantal indios non-ind. Spanj. Mest. Mul. 

(Oaxaca vervolg) 
33 Guatulco y G. ca 1800 660t 
86 Teguantepec 1743 388lft 3831t 50f 

Etnische samenstelling, percentages 

Nr. District en Jaar Perc. Perc. Perc. Perc. Perc. 
gewest lndios Non-ind. Spanj. Mest. Mul. 

Durango 
63 Nombre de Dios 1761 17,2 82,8 

San Luis Potosi 
115 Venado y la H. ca 1800 

74 S. Luis PotosÏ 1743 52,1 47,9 
114 Valles 1743 94,5 5.5 0 ,3 0 5,2 

Guanaxuato 
75 S. Miguel el Gr. ca 1800 
73 S.Luis d.l.Paz 1743 75,4 24,6 6,1 8,5 10,0 
50 León 1743 27,9 72,1 33,1 18,7 20,3 
32 Guanaxuato ca 1800 
11 Celaya 1792/1802 52,7 47,3 27,4 11,9 8,0 

Querétaro 
10 Cadereyta ca 1800 
70 Querétaro 1778 54,9 45,1 17,9 12,9 14,3 

122 Xilotepec ca 1800 

Hidalgo 
13 Cimapan 1779 60,8 39,2 25,2 10,9 3,2 
45 Ixmiquilpan 1791 80,4 19,6 7,3 12,1 0,2 
57 Meztitlan 1743 99,7 0,3 
41 Huexutla 1791/7 85,7 14,3 7,4 1,9 5,0 
77 Sochicoatlan 1743 90,6 9,4 

109 Tula 1790/1801 70,2 29,8 14,6 13,5 1,7 
96 Tetepango H. 1791/1803 81,9 18,1 7,0 9,9 1,2 
3 Actopan 1791 84,0 16,0 6,2 9,6 0,2 

66 Pachuca 1791/1801 32,9 67,1 19,2 26,7 21,2 
12 Cempoala 1791/5 70,5 29,5 5,5 11,2 12,8 

110 Tulancingo 1792/1804 65,0 35,0 15,6 16,9 2,5 
6 Apa y Tepeap. 1792/1800 61,3 38,7 16,7 8,4 13 ,6 

Jalisco 
46 lzatlan 1760 20,6 79,4 
9 Autlan ca 1800 

76 Sayula 1760 57,1 42,9 
4 Amula 1760 87,0 13,0 

111 Tuspa ca 1800 

Co lima 
17 Colima 1789 41,1 58,9 33,7 0 25,2 
60 Motïnes 1790/1800 60,9 39,1 5,4 5,9 27,8 
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Nr. District en Jaar Perc. Perc. Perc. Perc. Perc. 
gewest lndios Non-ind. Spanj. Mest. Mul. 

Morelos 
25 Chalco ca 1800 
95 Tetela d. V. 1743 93,2 6,8 
22 Cuernavaca 1743 64,8 35,2 

Michoacán 
128 Zamora y X. 1743 29,6 70,4 
106 Tlazazalca 1743 35,4 64,6 
113 Valladolid 1745 58,0 42,0 

23 Cuiseo de la L. 1743 61,0 39,0 
103 Tlalpuxagua 1743 74,3 25,7 

26 Charo 1743 90,5 9,5 
53 Marivatio 1743 60,2 39,8 

101 Tinhuindin 1743 59,6 40,4 
123 Xiquilpa 1743 79,6 20,4 

80 Tancitaro 1743 52,7 47,3 10,4 3,5 33,4 
15 Cinagua y la G. 1744 43,2 56,8 13,7 4,0 39,1 
37 Guaymeo y S. 1743 70,3 29,7 18,5 0,8 10,4 

Mexico 
54 Metepec ca 1800 
79 Tacuba 1792/9 83,9 16,1 5,2 10,1 0,8 
34 Guautitlan 1797 84,0 16,0 

129 Zumpango d.l. L. 1791/1801 74,7 25,3 6,1 15,7 3,5 
71 S. Cristóbal E. 1803 88,0 12,0 
89 Teotiguacán 1791/1804 84,1 15,9 9,2 4,0 2,7 
65 Otumba 1790 76,0 24,0 

100 Tezcuco 1792 85,0 15,0 
108 Toluca 1743 78,1 21,9 

88 Tenango del V. ca 1800 
56 México 1790/1800 33,3 66,7 46,5 17,2 3,0 
55 Mexicalcingo 1743 91,8 8,2 
16 Coatepec 1743 94,4 5,6 
51 Lerma 1791/1801 75,1 24,9 17,2 5,9 1,8 
24 Cuyoacan 1790 80,0 20,0 
78 Sochimilco 1791/1801 90,1 9,9 6,2 2,7 1,0 
87 Temazcaltepec 1743 70,8 29,2 15,6 9,0 4,6 

Y Zultepec 
127 Zacualpa 1743 88,6 11,4 

52 Malinalco 1791/1801 76,0 24,0 11,9 10,7 1,4 

Puebla 
36 Guayacocotla 1791/1800 94,2 5,8 1,2 2,8 1,8 
31 Guachinango 1791 83,4 16,6 

125 Zacatlan d. M. 1743 87,7 12,3 
124 Xonotla y T. 1743 74,9 25,1 7,9 11,2 6,0 

72 S.Juan d.loLlo 1791 78,4 21,6 9,1 12,1 0,4 
83 Teciutlan y A. 1743 77,1 22,9 12,7 8,1 2,1 

105 Tlaxcala 1777 72,9 27,1 11,6 13,3 2,2 
91 Tepeaca 1791/1800 69,0 31,0 11,7 17,7 1,6 
39 Huexocingo 1743 74,5 25,5 15,0 9,6 0,9 
30 Cholula 1743 86,3 13,7 1,4 8,1 4,2 
69 Puebla 1746 23,0 77,0 
82 Tecali 1743 97,4 2,6 
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Nr. District en Jaar Perc. Perc. Perc. Perc. Perc. 
gewest Indios Non-ind. Spanj. Mest. Mul. 

(Puebla vervolg) 
107 Tochimilco 1789 83,5 16,5 

8 Atrisco 1755 82,9 17,1 8,2 5,1 3,8 
48 Izucár 1791/1800 73,9 26,1 3, 8 7,9 14,4 
92 Tepexi de la S. 1743 94,9 5,1 
85 Teguacán 1791 86,9 13,1 4,4 5,3 3,4 
21 Cuautla Amilpas 1743 73,5 26,5 
99 Teutlalco 1743 91,5 8,5 
28 Chietla ca 1800 
27 Chiautla 1777 71 , 8 28,2 
2 Acatlan y P. ca 1800 

Vera Cruz 
67 Pánuco 1743 74,7 25,3 
68 Papantla 1743 87,8 12 ,2 

119 Xalapa d.l. F. 1777 63,0 37,0 14,6 14,9 7,5 
117 Vera Cruz V. 1743 85,2 14 , 8 1 , 3 0 13,5 

64 Orizaba 1791/1802 80,1 19 , 9 4,3 8,4 7,2 
18 Córdoba 1743/4 85,4 14 , 6 8,1 4,0 2,5 

112 Tuxtla y C. ca 1800 
116 Vera Cruz N. 1743/54 21,2 78,8 37,3 20,7 20,8 

19 Cozamaloapa 1743 73,7 26,3 4 , 4 0,4 21,5 
38 Guazacualco 1777 82 , 5 17,5 0,9 0 16,6 

Guerrero 
44 Iscateupa 1743 99,0 1,0 
81 Tasco 1743 80 , 1 19,9 
42 Iguala ca 1800 
29 Chilapa 1743 93,1 6,9 2,1 3,5 1,3 

104 Tlapa 1791/9 89,3 10,7 2,2 3,4 5,1 
94 Tetela del RIo 1743 75,2 24,8 4,1 6,9 13,8 

102 Tistla 1792/7 81,6 18,4 5,8 5,8 6,8 
126 Zacatula 1743 70,4 29,6 

1 Acapulco 1792/1804 31,0 69,0 1,5 1,7 65,8 
43 Igualapa 1791/1801 60,7 39 ,3 1, 5 3,9 33,9 

Oaxaca 
35 Guaxuapa ca 1800 
93 Teposcolula 1743 96,5 3,5 
98 Teutitlan del C. 1743 96,9 3,1 
97 Teutila ca 1800 

118 Villa Alta 1743 99,8 0,2 
49 Justlaguaca 1777 88,0 12,0 2,4 8,1 1,5 
90 Teozacualco ca 1800 

7 Atlatlauca ca 1800 
5 Antequera ca 1800 

84 Tecuicuilco 1743 100 0 
47 Iztepexi 1743 99,0 1,0 
62 Nochistlan 1791 96,3 3,7 0, 4 3,1 0,2 
40 Huexolotitlan 1743 99,0 1,0 
20 Cuatro Villas ca 1800 
14 Cimatlan y C. ca 1800 
59 Mitla y Tlacolula ca 1800 

121 Xicayán 1777 73,4 26,6 1,7 2,2 22,7 
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Nr. District en Jaar Perc. Perc. Perc. Perc. Perc. 
gewest Indios Non-ind. Spanj. Mest. Mul. 

(Oaxaca vervolg) 
58 Miaguatlan ca 1800 
61 Nexapa 1743/50 98 , 8 1 , 2 

120 Xalapa del ca 1800 
Marqués 

33 Guatulco y G . ca 1800 
86 Teguantepec 1743 98 , 7 1 , 3 
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BIJLAGE VI 

Tribu tarios indios - mulatos, 1798-1803 

(Personen omgerekend in tributarios, 4,5 pers. 1 trib .. ) 
Onderstreepte getallen zijn geschat. 

Nr. District en Aantal Aantal Aantal Perc. Perc. 
gewest Indios Mulatten totaal Indios Mulatten 

Durango 
63 Nombre de Dios 

San Luis Potosi 
115 Venado y la Hedionda 972 367 1339 72,6 27,4 

74 San Luis Potosi 9389 4817 14206 66,1 33,9 
114 Valles 6932 1369 8301 83,5 16,5 

17293 6553 23846 72,5 27,5 

Guanaxuato 
75 San Miguel el Grande 6423 1591 8014 80,1 19,9 
73 San Luis de la Paz 3762 375 4137 90,9 9,1 
50 León 6762 3295 10057 67,2 32,8 
32 Guanaxuato ( 7337) 
11 Celaya 22000 1625 23625 93,1 6,9 

38947 6886 45833 85,0 15,0 

Querétaro 
10 Cadereyta 3456 285 3741 92,4 7,6 
70 Querétaro 13185 687 13872 95,0 5,0 

122 Xilotepec ( 15851) 

16641 972 17613 94,5 5,5 

Hidalgo 
13 Cimapan 2192 139 2331 94,0 6,0 
45 Ixmiquilpan 4315 10 4325 99,8 0,2 
57 Meztitlan 7313 607 7920 92,3 7,7 
41 Huexutla 1761 101 1862 94,6 5,4 
77 Sochicoatlan 3352 33 3385 99,0 1,0 

109 Tula 2134 50 2184 97,8 2,2 
96 Tetepango Hueypustla 4540 lil 4651 97,6 2,4 

3 Actopan 4292 243 4535 94,6 5,4 
66 Pachuca ],{)47 675 1722 60,8 39,2 
12 Cempoala 896 164 1060 84,5 15,5 

110 Tulancingo 6707 258 69l)5 96,3 3,7 
6 Apa y Tepeapulco 1059 235 1294 81,8 18,2 

39608 2626 42234 93,8 6,2 

Jalisco 
46 Izatlan 783 946 1729 45,3 54,7 

9 Autlan 815 830 1645 49,5 50,5 
76 Sayula 7433 1498 8931 83,2 16,8 
4 Amula 1097 340 1437 76.3 23,7 

111 Tuspa 2459 788 3247 75,7 24,3 

12587 4402 16989 74.1 25,9 
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Nr. District en Aantal Aantal Aantal Perc. Perc. 
gewest lndios Mulatten totaal lndios Mulatten 

Colima 
17 Colima 1084 1221 2305 47,0 53,0 
60 Motines 2760 165 2925 94,4 5,6 

3844 1386 5230 73,5 26,5 

Michoacán 
128 Zamora y Xacona 1247 1789 3036 41,1 58,9 
106 Tlazazalca 2040 901 2941 69,4 30,6 
113 Valladolid 12863 4037 16900 76,1 23,9 

23 Cuiseo de la Laguna 1400 258 1658 84,4 15,6 
103 Tlalpuxagua 2556 535 3091 82,7 17,3 

26 Charo 462 40 502 92,0 8,0 
53 Maravatio 5845 1203 7048 82,9 17,1 

101 Tinhuindin 791 800 1591 49,7 50,3 
123 Xiquilpa 2370 950 3320 71,4 28,6 

80 Tancitaro 393 661 1054 37,3 62,7 
15 Cinagua y la Guacana 603 927 1530 39,4 60,6 
37 Guaymeo y Sirándaro 1859 900 2759 67,4 32,6 

32429 13001 45430 71,4 28,6 

Mexico 
54 Metepec 20558 207 20765 99,0 1,0 
79 Tacuba 6562 69 6631 99,0 1,0 
34 Guautitlan (3978) 

129 Zumpango de la Laguna 1363 72 1435 95,0 5,0 
71 San Cristóbal Ecatepec 2574 351 2925 88,0 12,0 
89 Teotiguacán 1814 59 1873 96,8 3,2 
65 Otumba ( 1362) 

100 Tezcuco ( 7546) 
108 Toluca ( 4599) 

88 Tenango del Valle 10751 194 10945 98,2 1, 8 
56 Mexico ( 9672) 
55 Mexicalcingo (2223) 
16 Coatepec ( 1319) 
51 Lerma 800 19 819 97,7 2,3 
24 Cuyoacan ( 19655) 
78 Sochimilco 3352 45 3397 98,7 1,3 
87 Temazcaltepec y Zultepec 8090 386 8476 95,4 4,6 

127 Zacualpa ( 3000) 
52 Malinalco 4163 80 4243 98,1 1,9 

60027 1482 61509 97,6 2,4 

Morelos 
25 Chalco 12318 253 12571 98,0 2,0 
95 Tetela del Volcán ( 260) 
22 Cuernavaca 9353 1655 11008 85,0 15,0 

21671 1908 23579 91,9 8,1 
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Nr. District en Aantal Aantal Aantal Perc. Perc. 
gewest lndios Mulatten totaal lndios Mulatten 

Puebla 
36 Guayacocotla 4289 84 4373 98,1 1,9 
31 Guachinango ( 8033) 

125 Zacatlan de las Manz. (8228) 
124 Xonotla y Tetela 1877 180 2057 91,2 8,8 

72 San Juan de los Llanos 8313 37 8350 99,6 0,4 
83 Teciutlan y Atempa 1978 28 2006 98,6 1,4 

105 Tlaxcala 17670 341 18011 98,1 1,9 
91 Tepeaca 11432 277 11709 97,6 2,4 
39 Huexocingo 4129 29 4158 99,3 0,7 
30 Cholula (4896) 
69 Puebla ( 5072) 
82 Tecali ( 3200) 

107 Tochimilco 1215 48 1263 96,2 3,8 
8 Atrisco 6172 265 6437 95,9 4,1 

48 lzucár 4398 856 5254 83,7 16,3 
92 Tepexi de la Seda ( 5146) 
85 Teguacán 8152 319 8471 96,2 3,8 
21 Cuautla Amilpas 2130 814 2944 72,4 27,6 
99 Teutlalco ( 363) 
28 Chietla 466 216 682 68,3 31,7 
27 Chiautla (2290) 

2 Acatlan y Piastla 3602 243 3845 93,7 6,3 

75823 3738 79561 95,3 4,7 

Vera Cruz 
67 Pánuco (3566) 
68 Papantla (2269) 

119 Xalapa de la Feria 6861 574 7435 92,3 7,7 
117 Vera Cruz Vieja 902 SI 963 93,7 6,3 

64 Orizaba 7532 617 8149 92,4 7,6 
18 Córdoba 2354 633 2987 78,8 21,2 

112 Tuxtla y Cotaxtla ( 2468) 
116 Vera Cruz Nueva 545 681 1226 44,5 55,5 
19 Cozamaloapa 1014 233 1247 81,3 18,7 
38 Guazacualco 3100 793 3893 79,6 20,4 

22308 3592 25900 86,1 13,9 

Guerrero 
44 lscateupa 2553 101 2654 96,2 3,8 
81 Tasco 3200 SM 4092 78,2 21,8 
42 19uala ( 1100) 
29 Chilapa 4373 35 4408 99,2 0,8 

104 Tlapa 7649 436 8085 94,6 5,4 
94 Tetela del Rio 3110 1086 4196 74,1 25,9 

102 Tistla 4589 378 4967 92,4 7,6 
126 Zacatula 680 572 1252 54~ 3 45,7 

1 Acapulco 568 1204 1772 32~ 1 67,9 
43 19ualapa 2075 1157 3232 64,2 35~ 8 

28797 5861 34658 83~1 16,9 
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Nr. District en Aantal Aantal Aantal Perc. Perc. 
gewest Indios Mulatten totaal Indios Mulatten 

Oaxaca 
35 Guaxuapa 6308 368 6676 94,5 5,5 
93 Teposcolula 11623 58 11681 99,5 0,5 
98 Teutitlan del Camino 4633 163 4796 96,6 3,4 
97 Teutila 5710 17 5727 99,7 0,3 

118 Villa Alta (10676) 
49 Justlaguaca 1699 26 1725 98,5 1,5 
90 Teozacualco ( 1138) 

7 Atlatlauca (250) 
5 Antequera 7640 340 7980 95,7 4,3 

84 Tecuicuilco 1500 0 1500 100,0 0 
47 Iztepexi 1146 0 1146 100,0 0 
62 Nochistlan 1686 8 1694 99,5 0,5 
40 Huexolotitlan 1222 0 1222 100,0 0 
20 Cuatro Villas ( 4235) 
14 Cimatlan y Chichicapa (4380) 
59 Mitla y Tlacolula 2760 43 2803 98,5 1,5 

121 Xicayán 5272 35 5307 99,3 0,7 
58 Miaguatlan 3251 41 3292 98,8 1,2 
61 Nexapa 4380 142 4522 96,9 3,1 

120 Xalapa del Marqués 45 38 83 53,9 46,1 
33 Guatulco y Guamelula 660 49 709 93,1 6,9 
86 Teguantepec 4407 506 4913 89,7 10,3 

60942 1835 62777 97,1 2,9 

Totaal 99 districten 430917 54242 485159 88,8 11,2 
---
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BIJLAGE VII 

Economische activiteiten per district 

Durango 

63 Nombre de Dios 
Veehouderij: grootvee 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: 16 eeuw, minas 

San Luis Potosi 

115 Vena do y la Hedionda 
Delfstoffen : zilver, zout 
Mijnbouw: 1550-1600, 1600-1700 

74 San Luis Potosi 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen 
Plantage-, handelsgewassen : katoen 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten, peper, wijngaarden 
Veehouderij: grootvee, kleinvee, paarden, geiten 
Natuur: brandhout 
Handel: levensmiddelen, talk, huiden, brandhout, zilver, winkels 
Nijverheid: textiel, hoeden, brandewijn, huiden, schoenen, zadels, 

houtskoolbranderijen 
Delfstoffen : zilver, goud 
Mijnbouw: 1592-1700, minas 

Achteruitgang door lager allooi, gestegen kosten wegens 
diepere gangen, gebrek aan kapitaal, gebrek aan arbeids
krachten; Indianen de bergen ingevlucht. 

114 Valles 
Voedselgewassen: maïs, bonen 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen, tabak 
Groenten, vruchten: peper, kalebassen 
Veehouderij: grootvee, kleinvee, runderen, muildieren, geiten 
Natuur: vis, was 
Nijverheid: suikerraffinaderij 

Guanaxuato 

75 San Miguel el Grande 
Veehouderij: grootvee 
Handel: veehandel 
Nijverheid: nijverheid in het algemeen, textiel, leer, zadels, 

metaalbewerking, bijlen, messen 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw 

73 San Luis de la Paz 
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Voedselgewassen: maïs 
Groenten, vruchten: wijngaarden 
Veehouderij: grootvee 
Nijverheid: brandewijn, textiel (pita?) 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: 1590, minas 

Eén mijn ondergelopen, twee andere in bedrijf. 



50 Léon 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Groenten, vruchten: vruchten 
Veehouderij: grootvee 
Handel: graan, vee 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbou w: 1550-1600 

32 Guanaxuato 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen 
Groenten, vruchten: peper 
Veehouderij: grootvee, paarden, stieren, schapen 
Handel: levensmiddelen, graan, meel 
Delfstoffen: zilver, goud, koper 
Mijnbouw: 1553/54-1600, 1700-1800, minas 

11 Celaya 

Achteruitgang door lager allooi, diepere gangen en overlast 
van water. 

Voedselgewassen: maïs, tarwe, gerst, zaden 
Groenten, vruchten: vruchten, peper, wijngaarden, olijven, meloenen, 

watermeloenen 
Veehouderij: grootvee, paarden, varkens 
Natuur: vis 
Handel: handel algemeen, graan 
Nijverheid: olijfolie 

Querétaro 

10 Cadereyta 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: 1599, 1700-1800 

Niet lonend, loodhoudend. 

70 Querétaro 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, gerst, bonen 
Groenten, vruchten: vruchten, peper, wijngaarden 
Veehouderij: grootvee 
Handel: handel in het algemeen, levensmiddelen, vruchten, herbergen, 

winkels 
Nijverheid : textiel, leerlooierijen 

122 Xilotepec 

Hidalgo 

Voedselgewassen : maïs, tarwe 
Groenten, vruchten: vruchten (perziken) 
Veehouderij: grootvee, kleinvee, schapen, geiten 
Natuur: patrijzen 

13 Cimapan 
Veehouderij: grootvee 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: 1575, 18e eeuw, minas 

Loodhoudend. 
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45 Ixmiquilpan 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, gerst 
Vruchten, groenten: vruchten 
Veehouderij: kleinvee, schapen 
Natuur: honing 
Nijverheid: pulque, textiel, leer, tuig, houtskoolbranderijen 
Delfstoffen: zilver, lood 
Mijnbouw: 1548, 1569, eind 16e eeuw, 18e eeuw 

Zilver van laag allooi. 

41 Huexutla 
Voedselgewassen: maïs, bonen, zaden 
Plantage- en handelsgewassen : suiker 
Groenten, vruchten: vruchten 
Veehouderij: grootvee 
Natuur: honing, maguey 
Nijverheid: pulque, suikerraffinaderij 

57 Meztitlan 
Plantage-, handelsgewassen : katoen 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: 1700-1800 

77 Sochicoatlan, Yahualica 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen, zaden 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen 
Groenten, vruchten: vruchten 
Veehouderij: grootvee, kleinvee 
Nijverheid: textiel (katoen, zijde), suikerraffinaderij 

109 Tula 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, vette zaden 
Groenten, vruchten: vruchten 
Veehouderij: grootvee, kleinvee 
Nijverheid: kalk 

96 Tetepango Hueypustla 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Veehouderij: schapen, geiten 
Nijverheid: talk, huiden 
Delfstoffen : zilver 
Mijnbouw: 1550-1570, 1792 

3 Actopan 
Veehouderij: grootvee, schapen, varkens, geiten 
Natuur: kaardedistels 
Nijverheid: huiden, leer, tuig, talk 
Delfstoffen: zilver, zout, salpeter 
Mijnbouw: 1790-1800 

66 Pachuca 
Voedselgewassen: maïs, bonen 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: 1552, 1569 , eind 18e eeuw, minas 

Wateroverlast. 

12 Cempoala 
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Voedselgewassen: maïs, tarwe, gerst 
Veehouderij: grootvee, paarden 
Natuur: maguey 
Nijverheid: pulque 



110 Tulancingo 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, linzen 
Plantage-, handelsgewassen : katoen 
Groenten, vruchten: groenten 
Veehouderij: grootvee, paarden, muildieren 
Handel: textiel 

6 Apa y Tepeapulco 

Jalisco 

Voedselgewassen: maïs, tarwe, gerst, bonen 
Veehouderij: grootvee, varkens 
Handel: vee 
Nijverheid: pulque 

46 Izatlan 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Veehouderij: grootvee 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: 1540-1550, 1587 

9 Autlan 
Voedselgewassen: maïs, bonen, zaden 
Plantage-, handelsgewassen : suiker 
Veehouderij: grootvee, varkens, geiten 
Natuur: honing, cocospalmen , -oli!Z 
Handel: haven, smokkel 
Delfstoffen: zilver, zout 
Mijnbouw: 1560-1570 

76 Sayula 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen, zaden 
Groenten, vruchten: peper 
Veehouderij: grootvee, paarden 
Natuur: vis, hout 
Handel: zout 
Nijverheid: mezcal, pita, textiel (zoutzakken, wol), huiden, 

looierijen, schoenen, zadels, zeep 
Delfstoffen: koper 

Kosten van exploitatie te hoog. 

4 Amula 
Plantage-, handelsgewassen : suiker 
Vruchten, groenten: meloenen, watermeloenen 
Veehouderij: grootvee, paarden, runderen 
Natuur: was, hout 
Nijverheid: matten, korven, schotels 

111 Tuspa 

Colima 

Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: 1520-1550 

17 Colima 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen, rijst 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, cacao 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten 
Veehouderij: grootvee 
Natuur: was, hout, cocospalmen, -olie 
Handel: smokkel 
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17 Colima - vervolg 
Nijverheid: matten 
Delfstoffen: zilver, zout 
Mijnbouw: 1520-1530 

60 Motines 
Plantage-, handelsgewassen : katoen, cacao 
Veehouderij : grootvee, kleinvee 
Natuur: vis, was, hout, cocospalmen, -olie, copal 
Handel: vis 
Delfstoffen: goud, zout 
Mijnbouw: 1524 

Michoacán 

128 Zamora y Xacona 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen, gerst, linzen 
Plantage-, handelsgewassen : katoen, suiker, vlas 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten, wijngaarden, olijven, 

kruidnagels, saffraan, geneeskrachtige kruiden 
Veehouderij : grootvee, paarden 
Natuur: vis, hout, honing, heetwaterbronnen 
Nijverheid: graanmolens 

Verbouw van vlas ten gevolge van Europese concurrentie 
beëindigd. 

106 Tlazazalca, Chilchote 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen 
Groenten, vruchten: vruchten 
Veehouderij: grootvee, kleinvee, paarden 
Handel: leer 
Nijverheid: huiden, looierijen, schoenen, zadels 

113 Valladolid 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen 
Groenten, vruchten: vruchten, bloemen, medicinale kruiden 
Veehouderij: grootvee 
Natuur: vis, was, hout, honing 
Handel: graan, vis, leer, meubels, koper 
Nijverheid: textiel (katoen), looierijen, leer, hout, meubels, aarde

werk, kalk, koperwerk 
Delfstoffen: zilver, koper 
Mijnbouw: 1520-1530 

23 Cuiseo de la Laguna 
Voedselgewassen: maïs, bonen 
Plantage-, handelsgewassen : katoen 
Groenten, vruchten: peper 
Veehouderij: grootvee, muildieren 
Natuur: vis 
Handel : vis 
Nijverheid: textiel (katoen) 

103 Tlalpuxagua 
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Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Veehouderij: grootvee, kleinvee 
Natuur: heetwaterbronnen 
Nijverheid: graanmolens 
Delfstoffen: zilver met veel goud vermengd 
Mijnbouw: 1558, 1590, minas 



26 Charo 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, linzen 
Handel: graan, meel, brooddeeg 

53 Maravatlo 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen 
Plantage-, handelsgewassen : suiker 
Natuur: bezoaarstenen 
Nijverheid: buskruit 
Delfstoffen: zilver, koper, zwavel 
Mijnbouw: 1743 

101 Tinhuindin 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Plantage-, handelsgewassen : suiker 
Veehouderij: grootvee 
Natuur: vis 

123 Xiquilpa y Periban 
Plantage-, handelsgewassen : suiker 
Groenten, vruchten: kalebassen 
Veehouderij: grootvee 
Handel: handel in het algemeen 
Nijverheid: suikerraffinaderij, huiden, aardewerk 
Delfstoffen: zout 

80 Tancitaro 
Voedselgewassen: maïs, rijst, zaden 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, cacao 
Groenten, vruchten: vruchten 
Veehouderij: grootvee 
Natuur: was, cocospalmen, -olie, honing 

15 Cinagua y la Guacana 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, indigo 
Groenten, vruchten: vruchten, meloenen, watermeloenen 
Veehouderij: grootvee 
Natuur : was, honing 
Delfstoffen: zilver, zout, koper 
Mijnbou w: ca 1600, minas 

37 Guaymeo y Sirándaro 
Voedselgewassen: maïs 

México 

Plantage-, handelsgewassen .: suiker, katoen 
Groenten, vruchten: vruchten, meloenen, watermeloenen 
Veehouderij: grootvee, paarden, runderen 
Natuur: was, cascalote (verfplant) 
Nijverheid: suikerraffinaderij, verf 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: 1540-1550, 1550-1570, 18 eeuw 

54 Metepec 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen, gerst, erwten 
Groenten, vruchten: groenten 
Veehouderij: grootvee, varkens 
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79 Tacuba 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Groenten, vruchten: groenten 
Natuur: hout, brandhout 
Nijverheid: houtskoolbranderijen 

34 Guautitlan 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, gerst 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten 
Veehouderij: grootvee 
Nijverheid: aardewerk, kruiken 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: ca 1600, minas 

129 Zumpango de la Laguna 
Voedselgewassen: maïs, bonen, gerst 
Groenten, vruchten: groenten 
Natuur: vis 
Nijverheid: pulque, smeedwerk 
Delfstoffen: steengroeven, stenen voor de stad México, mergel 

71 San Cristóbal Ecatepec 
Voedselgewassen : maïs 
Veehouderij: grootvee 
Natuur : vis 
Nijverheid: textiel (obrajes) 

89 Teotiguacán 
Voedselgewassen : maïs, tarwe, bonen, gerst, erwten 
Groenten, vruchten: vruchten 
Veehouderij: grootvee 
Natuur: maguey 
Nijverheid: pulque 

65 Otumba 
Voedselgewassen: maïs, gerst 
Veehouderij: grootvee, varkens 
Natuur: cochenille (vroeger) 
Nijverheid: pulque 

Door achteruitgang van cochenille, gebouwen en huizen in 
ruïne. 

100 Tezcuco 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen, erwten 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten 
Veehouderij: schapen, varkens 
Natuur : cochenille, hout 
Handel: handel in het algemeen, wol 
Nijverheid: textiel (wol), smeedwerk, kalkovens 
Delfstoffen: zout 

108 Toluca 
Voedselgewassen: maïs, gerst, bonen 
Veehouderij: varkens 
Handel: handel in het algemeen, levensmiddelen 
Nijverheid: levensmiddelen (ham, spek), looierijen, leer, talk, 

zeepziederij 

88 Tenango del Valle 
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Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen, gerst, erwten 
Veehouderij: grootvee, varkens 



56 México 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten, bloemen 
Handel: handel in het algemeen, 4 markten, tarwe, meel, maïs, bonen, 

erwten, linzen, rijst, zoete aardappels, wild, vogels, vis 
Nijverheid: allerlei ambachten, suikerwerk, conservas, pulque, textiel, 

kleren, looierijen, schoenen, kaarsen, smeedwerk, timmer
werk, zilverwerk, boekdrukkerijen 

Delfstoffen: steengroeven 

55 Mexicalcingo 
Voedselgewassen: maïs, bonen, gerst 
Groen ten, vruchten: groen ten (chinampas) 
Handel: zaden, suiker, vruchten, honing, hout 

16 Coatepec 
Veehouderij: grootvee 
Nijverheid: textiel 

51 Lerma 
Voedselgewassen: maïs 
Veehouderij: varkens 

24 Cuyoacan 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen, gerst 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten (appels, peren, kweeperen, 

kersen, granaatappels, perziken (2 soorten), abrikozen 
(2 soorten», wijngaarden 

Nijverheid: textiel 

78 Sochimilco 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Groenten, vruchten: groenten (chinampas), vruchten, olijfgaarden , 

bloemen 
Handel: handel in het algemeen, suiker, vruchten, honing, herbergen 
Nijverheid: suikerraffinaderij, textiel, pottebakkerijen , smeedwerk, 

slotenmakers, timmerwerk, allerlei ambachten 

87 Temazcaltepec y Zultepec 
Voedselgewassen : maïs, tarwe, gerst 
Plantage-, handelsgewassen : suiker 
Veehouderij : grootvee 
Nijverheid: textiel, zijde, smeedwerk 
Delfstoffen: zilver, koper, lood 
Mijnbouw : 1532, 1743, minas 

Eén mijn in bedrijf, vroeger meer, gebrek aan arbeidskrachten. 

127 Zacualpa (sedert 1680/90 behoorde Iscateupa (nr. 44) hieronder) 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Plantage-, handelsgewassen : suiker 
Natuur: honing 
Nijverheid: suikerraffinaderij 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw : 1552, minas 

In bedrijf. 

52 Malinalco 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Plantage-, handelsgewassen : suiker 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten, bloemen 
Veehouderij: grootvee 
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52 Malinalco - vervolg 
Natuur: hout 

Morelos 

Handel: houtskool, brandhout 
Nijverheid: textiel (wol, katoen), zijde, verf, matten, kalk, houtskool

branderij 

25 Chalco 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, zaden 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten 
Veehouderij: grootvee, schapen, eenden 
Natuur: vis, kikvorsvisserij , honing 
Handel: handel in het algemeen, graan, markt, herberg 
Nijverheid: allerlei ambachten, houtskoolbranderij 
Delfstoffen: zilver (niet in exploitatie) 

95 Tetela del Volcán 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, linzen 
Groenten, vruchten: vruchten 
Natuur: cochenille (vroeger) 

Bevolking weggetrokken. 

22 Cuernavaca 
Voedselgewassen: maïs 

Puebla 

Plantage-, handelsgewassen: suiker, katoen 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten 
Natuur: cochenille, hout, maguey 
Nijverheid: pulque 

36 Guayacocotla 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, zaden 
Natuur: vis 
Handel: vis 

31 Guachinango 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen, tabak 
Groenten, vruchten: peper 
Veehouderij: grootvee 
Natuur: vis, was, hout 
Handel: handel in het algemeen, haven 
Nijverheid: pita 

125 Zacatlan de las Manzanas 
Voedselgewassen: maïs, bonen, gerst, erwten 
Plantage-, handelsgewassen : katoen 
Groenten, vruchten: groenten, appels 
Veehouderij: grootvee, schapen, varkens 
Handel: varkens 

124 Xonotla y Tetela 
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Voedselgewassen: maïs, bonen 
Groenten, vruchten: noten, sesamzaad 
Veehouderij: grootvee, kleinvee 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: 1660, 1791 

Eén mijn in bedrijf, vroeger meer. 



72 San Juan de los Llanos 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten 
Veehouderij: grootvee, schapen 
Delfstoffen: zilver 

83 Teciutlan y Atempa 
Voedselgewassen: maïs, bonen 
Plantage-, handelsgewas sen : suiker 
Groenten, vruchten: vruchten 
Veehouderij: grootvee 
Natuur: was, purga (wortel, purgeermiddel) 
Nijverheid: suikerraffinaderij 
Delfstoffen: pek 

105 Tlaxcala 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen 
Veehouderij: grootvee, kleinvee 
Natuur: maguey 
Nijverheid: pulque, textiel (obrajes) 

91 Tepeaca 
Voedselgewassen : maïs, tarwe, gerst, erwten 
Groenten, vruchten: groenten 
Veehouderij: grootvee, kleinvee, schapen, varkens 
Handel: veehandel 
Nijverheid: textiel (wol), smeedwerk 

39 Huexocingo 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, zaden 
Groenten, vruchten: vruchten 
Veehouderij: grootvee, kleinvee 
Natuur: cochenille 
Nijverheid: textiel (obrajes) 

30 Cholula 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, zaden 
Groenten, vruchten: vruchten, peper 
Natuur: cochenille (vroeger) 
Handel: handel in het algemeen, markt 
Nijverheid: textiel (katoen) (obrajes), aardewerk, glas 

69 Puebla 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Groenten, vruchten: Spaanse vruchten 
Veehouderij: grootvee, paarden 
Natuur: cochenille 
Handel: handel in het algemeen 
Nijverheid: textiel (obrajes), zijde, aardewerk , tegelbakkerijen, glas, 

smeedwerk, messen, zeep, boekdrukkerij, allerlei ambachten 

82 Tecali 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen, gerst, erwten 
Veehouderij: geiten 
Handel: graan 
Nijverheid: textiel (katoen), bewerking van steen, matten, korven 
Delfstoffen: steengroeve (tecali), marmer, albast, jaspis, porfier 

245 



107 Tochimilco 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen 
Groenten, vruchten : vruchten 
Natuur: cochenille, hout, brandhout 
Nijverheid : houtbewerking 

8 Atrisco 
Voedselgewassen : maïs, tarwe, gerst, zaden 
Plantage-, handelsgewassen : vlas, hennep 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten , bloemen 
Veehouderij: grootvee, kleinvee, schapen, gevogelte 
Natuur : hazen , konijnen, patrijzen 
Handel: graan 
Nijverheid : textiel (katoen) , pita, tuig (leer), touwen, draagbanden 

48 Izucár 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, erwten, zaden 
Plantage-, handelsgewassen : suiker 
Groenten, vruchten: vruchten , meloenen , wijngaarden, anijs, bloemen, 

dadels 
Veehouderij: grootvee 
Natuur: vis, geneeskrachtige baden 
Nijverheid: textiel, pita 

92 Tepexi de la Seda, Guatlatlauca 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, zaden 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten, bloemen 
Veehouderij: grootvee, schapen, geiten 
Nijverheid: textiel (katoen), zijde (vroeger) 
Delfstoffen: niet geëxploiteerd 

85 Teguacán 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Plantage- , handelsgewassen : suiker 
Groenten , vruchten: vruchten, granaatappelen 
Veehouderij, grootvee, paarden 
Natuur: vis 
Handel: handel in het algemeen, graan, meel 
Delfstoffen: zout, salpeter 

21 Cuautla Amilpas 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen, gerst, linzen 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen 
Groenten, vruchten: vruchten 
Natuur: vis, honing 
Nijverheid: suikerraffinaderij 
Delfstoffen : zilver 
Mijnbouw: eind 16e eeuw, minas 

99 Teutlalco 
Delfstoffen: zilver (laag allooi) 
Mijnbouw: 1576, beëindigd vóór 1743, minas 

28 Chietla 
Plantage-, handelsgewassen : suiker 

27 Chiautla 
Voedselgewassen: maïs 
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Plantage-, handelsgewassen : katoen 
Groenten, vruchten: vruchten 
Veehouderij: grootvee, schapen, varkens, geiten 



27 Chiautla - vervolg 
Handel: varkensvet 
Delfstoffen: zilver, zout, salpeter (vroeger) 
Mijnbouw: 1542, 1552 

2 Acatlan y Piastla 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, zaden 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten, bloemen 
Veehouderij: varkens, geiten 
Nijverheid: gezouten vlees, huiden, talk 
Delfstoffen: zout 

Vera Cruz 

67 Pánuco ' 
Voedselgewassen: maïs 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen 
Veehouderij: grootvee 
Natuur: vis, was, honing, zeehonden 
Handel: handel in het algemeen, haven 
Nijverheid: suikerraffinaderij, textiel 
Delfstoffen: zout 

68 Papantla 
Voedselgewassen: maïs 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, tabak 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten, peper, vanille, chicla 
Veehouderij: grootvee 
Natuur: vis, was, maguey 
Nijverheid: pita 

119 Xalapa de la Feria 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, tabak 
Groenten, vruchten: vruchten, peper, bloemen (rozen) 
Veehouderij: grootvee, kleinvee, varkens 
Natuur: vis, hout, zarzaparilla, purga (wortel, purgeermiddel) 
Handel: handel in het algemeen, markt 
Nijverheid: pita, timmerwerk, hout voor scheepsbouw 
Delfstoffen: pek 

117 Vera Cruz Vieja, Mizantla 
Voedselgewassen: maïs 
Plantage-, handelsgewassen : katoen 
Veehouderij: grootvee, kleinvee, schapen 
Natuur: vis 
Handel: haven, vee 

64 Orizaba 
Voedselgewassen: maïs, bonen 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, tabak 
Groenten, vruchten: groenten 
Veehouderij: schapen, varkens, geiten 
Natuur: hout, brandhout 
Handel; handel in het algemeen 
Nijverheid; smeedwerk, fakkels 
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18 Córdoba 
Plantage-, handelsgewas sen : suiker, tabak 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten 
Veehouderij: grootvee 
Natuur : vis 
Nijverheid: textiel 

112 Tuxtla y Cotaxtla 
Voedselgewassen : maïs, bonen 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen 
Groenten, vruchten: vruchten, vanille 
Veehouderij: grootvee , varkens 
Natuur: vis 

116 Vera Cruz Nueva 
Voedselgewassen: maïs 
Plantage-, handelsgewassen : katoen, tabak 
Groenten, vruchten: vruchten 
Veehouderij: grootvee , kleinvee 
Natuur: vis 
Handel: handel in het algemeen, haven, smokkel 
Nijverheid: aardewerk 
Delfstoffen : zout 

19 Cozamaloapa 
Voedselgewassen: maïs 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen 
Veehouderij: grootvee 
Natuur : vis, hout 
Handel : maïs, vis 
Nijverheid: suikerraffinaderij , fakkels 

38 Guazacualco, Acayuca 
Voedselgewassen: maïs, bonen 
Plantage-, handelsgewassen : cacao 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten 
Veehouderij: grootvee 
Natuur: hout 
Handel: pita, hout, meubels 
Nijverheid: pita, timmerwerk (meubels) 

Guerrero 

44 Iscateupa 
Behoorde sedert 1680/90 tot Zacualpa (nr. 127). 

81 Tasco 
Veehouderij: grootvee 
Delfstoffen : zilver 
Mijnbouw: 1524-1570, 1748-1794, minas 

Mijnbedrijf in geringer omvang dan vroeger door diepere 
gangen en wateroverlast. 

42 Iguala 
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Plantage-, handelsgewassen : katoen 
Veehouderij: grootvee, schapen, varkens 
Handel: textiel 
Nijverheid: textiel 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: 1794 



29 Chilapa 
Plantage-, handelsgewas sen : suiker, katoen 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten 
Natuur: cochenille, cascalote (verfplant), was, honing 
Handel: handel in het algemeen 
Nijverheid: aardewerk, verf, matten 

104 Tlapa 
Voedselgewassen: maïs, bonen, rijst, erwten, zaden 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten 
Natuur: cochenille 
Nijverheid: suikerraffinaderij, textiel (katoen), aardewerk, kopjes 
Delfstoffen: zilver, salpeter 
Mijnbouw: 1524 tot begin 17e eeuw 

Salpeter niet geëxploiteerd wegens gebrek aan arbeids
krachten. 

94 Tetela del Rio, Azuchitlan 
Voedselgewassen: maïs, bonen 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen 
Veehouderij: grootvee, schapen 
Natuur: was, vis, cascalote (verfplant) 
Handel: vee 
Nijverheid: leer (tuig), verf, pita 
Delfstoffen: zilver, kwikzilver, koper 
Mijnbouw: 1599, 1649, ca 1743 

Koper en kwikzilver wegens hoge kosten niet meer geëxploi
teerd. 

102 Tistla 
Voedselgewassen: maïs, bonen 
Plantage-, handelsgewassen : suiker 
Veehouderij: grootvee 
Nijverheid: suikerraffinaderij 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: 1531-1580 

126 Zacatula 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, cacao 
Veehouderij: grootvee 
Nijverheid: suikerraffinaderij 
Delfstoffen: goud 
Mijnbou w: 1525 

1 Acapulco 
Voedselgewassen: maïs, rijst 
Plantage-, handelsgewassen : katoen, tabak, cacao 
Groenten, vruchten: groenten, vruchten 
Veehouderij: grootvee, kleinvee 
Handel: handel in het algemeen, smokkel, haven, markt 

43 Igualapa 
Voedselgewassen: maïs, bonen 
Plantage-, handelsgewassen : cacao 
Groenten, vruchten: groenten 
Veehouderij: grootvee, paarden 
Natuur: vis 
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Oaxaca 

35 Guaxuapa 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen 
Groenten, vruchten: vruchten 
Veehouderij: grootvee, varkens, geiten 
Natuur: cochenille 
Nijverheid: zijde, talk, huiden, matten 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: 1570 

93 Teposcolula, Yanguitlan 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen 
Groenten, vruchten: vruchten 
Veehouderij: grootvee, varkens, geiten 
Natuur: cochenille, hout 
Handel: aardewerk 
Nijverheid: textiel (katoen), aardewerk, houtbewerking 
Delfstoffen: zout 

98 Teutitlan del Camino, Cuicatlán 
Voedselgewassen: maïs , bonen 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen 
Groenten, vruchten: peper 
Veehouderij: grootvee 
Natuur: cochenille, was 
Nijverheid: textiel (katoen), matten 
Delfstoffen: pek, salpeter 

97 Teutila 
Voedselgewassen: maïs 
Plantage-, handelsgewassen : katoen 
Groenten, vruchten: vanille 
Nijverheid: textiel 

118 Villa Alta 
Voedselgewassen: maïs, zaden 
Plantage-, handelsgewassen : katoen, tabak 
Groenten, vruchten : vanille 
Veehouderij: grootvee 
Natuur: cochenille, vis, hout 
Nijverheid: textiel (katoen) 

49 Justlaguaca 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, zaden 
Plantage- , handelsgewassen : katoen 
Groenten, vruchten : vruchten 
Veehouderij: geiten 

90 Teozacualco 
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Voedselgewassen: maïs 
Groenten, vruchten: vruchten 
Natuur: cochenille 
Handel: vruchten 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: 1590, vóór 1745 

Verlaten wegens gebrek aan arbeidskrachten. 



7 Atlatlauca 
Voedselgewassen: maïs 
Groenten, vruchten: vruchten 

5 Antequera (Oaxaca) 
Voedselgewassen: maïs, tarwe 
Plantage-, handelsgewassen : katoen 
Groenten, vruchten: vruchten 
Veehouderij: grootvee, paarden 
Natuur: cochenille, vis, maguey 
Handel: textiel 
Nijverheid: pulque, chocolade, textiel, zijde, rozenkransen 
Delfstoffen: zout 

84 Tecuicuilco 
Voedselgewassen: maïs 
Groenten, vruchten: vruchten 
Natuur: cochenille, vis 

47 Iztepexi 
Natuur: cochenille 
Nijverheid: textiel (katoen) 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: 1787 

62 Nochistlan 
Voedselgewassen: maïs, zaden 
Plantage-, handelsgewassen : katoen 
Natuur: cochenille, hout 
Handel: levensmiddelen 
Nijverheid: textiel (katoen) 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbouw: ca 1600 

40 Huexolotitlan 
Voedselgewassen: maïs , tarwe 
Plantage-, handelsgewassen : katoen 
Natuur: cochenille 
Nijverheid: zijde (vroeger) 

20 Cuatro Villas 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen, zaden 
Groenten, vruchten: vruchten, meloenen, watermeloenen 
Veehouderij: grootvee 
Natuur: cochenille, hout, brandhout 
Nijverheid: graanmolens , kalk, houtskoolbranderij 

14 Cimatlan y Chichicapa 
Voedselgewassen: maïs 
Natuur: cochenille 
Handel: cochenille 
Delfstoffen: zilver 
Mijnbou w: 1580, 1599, 1700-1800, minas 

Mijnen in verval. 

59 Mitla y Tlacolula 
Voedselgewassen: maïs, tarwe, bonen 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen 
Natuur : cochenille 
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121 Xicayán 
Voedselgewassen : maïs, rijst 
Plantage- , handelsgewassen : katoen , tabak , cacao 
Groenten, vruchten: vruchten , vanille 
Natuur: cochenille , was 

58 Miaguatlan 
Voedselgewassen : maïs 
Groenten , vruchten: vruchten, kalebassen 
Veehouderij: schapen 
Natuur: cochenille 
Handel: rozenkransen , vlees 
Nijverheid: rozenkransen 

61 Nexapa 
Voedselgewassen : maïs, tarwe , zaden 
Plantage-, handelsgewassen : suiker, katoen 
Groenten, vruchten : vruchten, peper 
Veehouderij : grootvee 
Natuur : cochenille, vis , hout, palmbomen 
Handel : suiker , levensmiddelen, markt op twee plaatsen 
Nijverheid : textiel (katoen), matten 

120 Xalapa del Marqués 
Veehouderij : grootvee 

33 Guatulco y Guamelula 
Voedselgewassen : zaden 
Plantage-, handelsgewassen : katoen 
Veehouderij: grootvee 
Natuur : cochenille, vis, purperslakken 
Handel : haven, smokkel, vis 
Nijverheid : textiel, verf , rozenkransen 
Delfstoffen: zout 

86 Teguantepec 
Voedselgewassen : maïs 
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Plantage- , handelsgewassen : suiker 
Groenten, vruchten: vruchten 
Veehouderij: grootvee , muildieren 
Natuur: cochenille , vis , hout 
Handel: haven 
Nijverheid: houtbewerking, masten, scheepsbouw 
Delfstoffen : zout 



BIJLAGE VIII 

Rangorde van de districten op grond van hun economische activiteiten. 

N . B .: Voor de wijze van de berekening van de percentages, tie tekst p. 129. 

Veelzijdige economie Ondersteunende economie 

I. Mexico Cd. 90,6 4L Tenango del Valle 85,7 
2. Sochimilco 88,9 42. Metepec 75,0 
3. San Miguel el Grande 80,0 43. Justlaguaca 66,6 
4. Puebla 70,6 44. Apa y Tepeapulco 62,5 
5. Malinalco 68,8 45. Xilotepec 62,5 
6. Mexicalcingo 66,7 46. Tetela del Volcán 60,0 
7. Querétaro 66,7 47. Guayacocotla 60,0 
8. Toluca 63,6 48. Tepeaca 58,4 
9. Cholula 63,6 49. Tetepango Hueypustla 57,1 

10. Miaguatlan 62,5 50. Tula 57,1 
Ilo Xiquilpa 62,5 5L Teotiguacán 55,6 
12. San Luis Potosi 60,7 52. Zacatlan de las Manzanas 54,5 
13. Valladolid 59,3 53. Tlaxcala 50,0 
14. Guazacualco 58,3 54. Huexocingo 50,0 
15. Sayula 55,0 55. Mitla y Tlacolula 50 , 0 
16. Celaya 53,0 56. Otumba 50,0 
17. Cuyoacan 50,0 57. Tulancingo 44,5 
18. Acatlan y Piastla 50,0 58. Tlalpuxagua 42,9 
19. Tlazazalca 50,0 59. Cempoala 42,9 
20. Izucar 50,0 60. San Juan de los Llanos 42,8 
2L San Luis de la Paz 50,0 6L Xonotla y Tetela 42,8 
22. Charo 50,0 62. Cuautla Amilpas 41,7 
23. Chilapa 50,0 63. Sochicoatlan 41,7 
24. Acapulco 46,2 64. ValIes 40,0 
25. Guatulco 46,2 65. H uexolotitlan 40.0 
26. Papantla 46,2 66. Orizaba 38 , 4 
27. Tepexi de la Seda 45,5 67. Tochimilco 37 , 5 
28. Amula 45,4 68. Vera Cruz Vieja 37,5 
29. Guautitlan 44,5 69. Tecali 37,5 
30. Nexapa 44,4 70. Guanaxuato 35,7 
3L Tezcuco 43,8 7L Tacuba 33,3 
32. Antequera 43,8 72. Cuiseo de la Laguna 33,3 
33. Ixmiquilpan 42,9 73. Zumpango de la Laguna 33,3 
34. Cuatro Villas 42,9 74. Tlapa 31,2 
35. León 42,9 Landelijk gemiddelde 27,1 
36. Vera Cruz Nueva 41,7 
37. Atrisco 40,9 
38. Chalco 40,0 
39. Teozacualco 40,0 
40. Xalapa de la Feria 38,1 

Landelijk gemiddelde 38,1 

Eenzijdige economie Onvoldoende gegevens 

75. Motines 83,4 109. Meztitlan 
76. Zacatula 80,0 110. Cadereyta 
77. Guachinango 63,6 111. Teutila 
78. Pánuco 61,5 112. Cimatlan y Chichicapa 
79. Cinagua y la Guacana 61,5 113. Tasco 
80. Tinhuindin 60,0 114. Pachuca 
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Eenzijdige economie - vervolg 

81. Tancitaro 
82. Villa Alta 
83. Teutitlan del Cam. 
84. Córdoba 
85. Igualapa 
86. Tetela del RIO 
87. Cuernavaca 
88. Teciutlan y Atempa 
89. Xicayan 
90. Maravati"o 
91. Guaymeo 
92. Cozamaloapa 
93. Nochistlan 
94. Colima 
95. Zacualpa 
96. Tistla 
97. Autlan 
98. Teguantepec 
99. Teguacán 

100. Temazcaltepec 
101. Chiautla 
102. Tuxtla y Cotaxtla 
103. Teposcolula 
104. Iguala 
105. Actopan 
106. Zamora y Xacona 
107. Huexutla 
108. Guaxuapa 

Landelijk gemiddelde 
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60,0 
60,0 
58,3 
57 , 1 
57,1 
56 , 3 
55,6 
55,6 
55 , 6 
55 , 6 
50,0 
50,0 
50 , 0 
50,0 
50,0 
50,0 
46,1 
46,1 
46,1 
45,4 
45,4 
44,5 
42,9 
42,8 
41,7 
40,9 
40,0 
35 , 7 

34,8 

Onvoldoende gegevens - vervolg 

115. Tuspa 
116. San Cristóbal Ecatepec 
117. Iscateupa 
118. Cimapan 
119. Izatlan 
120. Tecuicuilco 
121. Coatepec 
122. Iztepexi 
123. Nombre de Dios 
124. Venado y la Hedionda 
125. Lerma 
126. Chietla 
127. Teutlalco 
128. Atlatlauca 
129. Xalapa del Marqués 



LIJST VAN KAARTEN, GRAFIEKEN EN DIAGRAMMEN 

Kaarten 

1 Nieuw Spanje vergeleken met het grondgebied van de huidige republiek 
Mexico 

2 Indeling van Nieuw Spanje in 129 districten (overeenkomstig de indeling 
van P. Gerhard) 

3 Indeling van Nieuw Spanje in veertien gewesten 

4 Indeling van Nieuw Spanje in bisdommen 

5 Demografische tweedeling van Nieuw Spanje 

6 Belangrijkste wegverbindingen in Nieuw Spanje in de zestiende eeuw; met 
de havens (op grond van ,het onderzoek van Van Oss) 

7 Dieptepunt van het aantal tributarios 

8 Daling van het aantal tributarios sinds 1570 tot aan het dieptepunt 

9 Vermeerdering van het aantal tributarios vanaf het dieptepunt tot 1800 

10 Vermeerdering en vermindering van het aantal tributarios tussen ca 1570 
en ca 1800 

11 Migratie, 1645- 1688 

12 Migratie, 1688-1743 

13 Migratie, 1743-1800 

14 Districten, waarin volgens Gerhard vóór 1570 epidemieën hebben gewoed 

15 Districten, waarin volgens Gerhard tussen 1570 en 1600/1620 epidemieën 
hebben gewoed 

16 Districten, waarin volgens Gerhard tussen 1600/1620 en 1645 epidemieën 
hebben gewoed 

17 Districten, waarin volgens Gerhard tussen 1688 en 1743 epidemieën hebben 
gewoed 

18 Districten, waarin volgens Gerhard tussen 1743 en 1800 epidemieën hebben 
gewoed 

19 Districten met 10% of meer Spanjaarden, tweede helft 18e eeuw 

20 Districten met 10% of meer mestiezen, tweede helft 18e eeuw (gerekend 
naar de totale bevolking) 

21 Districten met 10% of meer negers en mulatten , tweede helft 18e eeuw (ge
rekend naar de totale bevolking en naar het aantal tributarios) 

22 Districten met 80% of meer Indianen , tweede helft 18e eeuw (gerekend naar 
de totale bevolking en naar het aantal tributarios) 

23 Schetskaart van de drie kerngebieden van de negers en mulatten 

24 Schetskaart van het Spaanse kerngebied (Spanjaarden en mestiezen) 

25 Districten met een bevolking van 20% of meer niet- Indianen 

26 Bevolkingsconcentratie in Nieuw Spanje, 1570 en 1600/1620 
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27 Bevolkingsconcentratie in Nieuw Spanje in 1800 

28 Bevolkingsconcentratie in Nieuw Spanje, districten met grote teruggang 

29 Bevolkingsconcentratie in Nieuw Spanje in 1570 (kernen, midden zone en 
periferie) 

30 Bevolkingsconcentratie in Nieuw Spanje in 1800 (kernen, midden zone en 
periferie) 

31 Districten met 5 of meer parochies in 1570 

32 Districten met 10 of meer parochies in 1800 

33 Verdeling van het arbeidsterrein tussen regulieren en seculieren, gerekend 
naar districten, ca 1570 

34 De verspreiding van de drie orden in 1570, gerekend naar districten 

35 Spreidingsgebied van de Franciskanen in 1570 

36 Spreidingsgebied van de Dominikanen in 1570 

37 Spreidingsgebied van de Augustijnen in 1570 

38 De verspreiding van de drie orden in 1600/1620, gerekend naar districten 

39 Districten met vijf of meer monumenten, op grond van Van Oss 

40 Districten met een veelzijdige economie 

41 Districten met een ondersteunende economie 

42 Districten met een eenzijdige economie 

43 Districten met onvoldoende economische gegevens 

44 Veelzijdige, ondersteunende en eenzijdige economie in het complex Mexico 

45 Veelzijdige, ondersteunende en eenzijdige economie in het complex van 
Michoacán en het Noorden 

46 Veelzijdige, ondersteunende en eenzijdige economie in het complex Oaxaca 

47 Zestien districten met een achteruitgang van het aantal tributarios tot be
neden 30,0% in 1600/1620 (1570=100), zonder epidemieën en zonder mijnbouw 
(groep D) 

48 Districten met teruggang van het aantal tributarios tot beneden 50,0% in de 
periode 1600/1620-1645 (1600/20=100) 

49 Districten met verbouw van suikerriet 

50 Districten met verbouw van katoen 

51 Districten met verbouw van tabak 

52 Districten met verbouw van cacao 

53 Districten met winning van cochenille 

54 Districten met extensieve rundveehouderij 

55 Districten met havens 

56 Districten met winning van zilver en goud 

57 Districten met één efemere economische activiteit 
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Grafieken 

1 Aantal tributarios in 128 districten, ca 1570 - ca 1800 

2 Totale bevolking van Nieuw Spanje, ca 1570 - ca 1800, vergeleken met het 
aantal Indianen 

3 Aantal parochies in Nieuw Spanje, ca 1570 - ca 1800 

4 Aantal bouwactiviteiten per decennium, 1520 - 1810 ; vergeleken met de 
bevolkingscurve, 1570 - 1800, op grond van de gegevens van Van Oss 

Diagrammen 

1 Epidemische ziekten, 1520 - 1800 

2 Bevolkingsconcentratie en economische activiteiten, tweede helft van de 
18e eeuw 
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11, 21 

11, 22 

11, 23 
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Gewesten van Nieuw Spanje met het aantal districten per gewest 

Aantal tributarios, ca 1570 - ca 1800 

Dieptepunten van het aantal tributarios per gewest 

Dieptepunten van het aantal tributarios in West en Oost Nieuw Spanje 

Indices daling van het aantal tributarios tot het dieptepunt, 1570=100 

Indices stijging van het aantal tributarios vanaf het dieptepunt tot 
1800, dieptepunt = 100 

Indices van het aantal tributarios, 1570-1800, 1570=100 

Aantallen tributarios in districten met en zonder mijnbouw, 1570-1800, 
met indices 

Frequentie van de indices van de aantallen tributarios per periode, 
1570-1800 

Indeling van de districten naar groepen: minima, 'normaal' en maxima, 
op grond van de indices van het aantal tributarios, per periode, 
1570-1800 

De fluctuaties in de aantallen tributarios in de verschillende gewesten, 
per periode, 1570-1800 
Aantal tributarios in de vier kernen, ca 1645 - ca 1800 

Aard en aantal epidemieën in Nieuw Spanje 

Chronologische spreiding van de epidemieën, met het aantal getroffen 
districten 

De aantallen Indianen en niet-Indianen, berekend naar personen en 
gezinnen, 1743-1792 

De verhouding van Indianen tot niet- Indianen in de districten, 
1743-1792 

De etnische samenstelling van de bevolking, 1743-1792 

De verhouding van tribuutplichtige Indianen tot tribuutplichtige 
mulatten in de districten, 1798-1804 

De verhouding van de Spanjaarden tot de totale bevolking in de 
districten, 1743-1804 

De verhouding van de mestiezen tot de totale bevolking in de distric
ten, 1743-1804 

De verhouding van de negers en mulatten tot de totale bevolking in 
de districten, 1743-1804 

Indices van de vermindering van het aantal tributarios tussen 1570 
en 1800 (1570=100), vergeleken met de percentages mestiezen, mulatten 
en negers in de districten 

Aantal tributarios in de districten met een bijzondere etnische samen
stelling, 1570-1800 

Aantal personen in de districten met een bijzondere etnische samen
stelling, 1570 en 1800; met indices 1800 (1570=100) 
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Gemiddeld aantal personen per district in de districten met een bij 
zondere etnische samenstelling, 1570 en 1800 

Aantal epidemieën in de districten met een bijzondere etnische samen
stelling, vóór 1570-1645 en 1688-1800, met percentages, berekend 
naar het totaal aantal districten van de etnische groepering 

Het aantal Indianen in Nieuw Spanje (128 districten), ca 1570 - ca 1800 

Bevolkingsaantal van Nieuw Spanje (129 districten) omstreeks 1800 

Totale bevolking van Nieuw Spanje, ca 1570 - ca 1800 (afgerond in 
duizendtallen) 

Maatstaven voor de indeling van de bevolkingsconcentratie , ca 1570, 
1600-1620 en ca 1800 

Indeling der districten naar de graad van de bevolkingsconcentratie , 
ca 1570, 1600- 1620 en ca 1800 

Districten, die zowel in 1570 als in 1600-1620 in dezelfde klasse zijn 

Districten, die in 1570 of 1600-1620 in dezelfde klasse zijn als in 1800 

Aantal personen in de oude en nieuwe kernen en in de gebieden met 
daling, ca 1570, 1600-1620, ca 1800 

Het aantal personen in kernen, midden zone en periferie in ca 1570, 
1600-1620 en ca 1800 

Gemiddeld aantal personen per district in kernen, midden zone en pe
riferie, ca 1570 , 1600- 1620 , ca 1800 

Percentages en indices van kernen, midden zone en periferie, ca 1570 , 
1600-1620, ca 1800 

Aantal parochies in Nieuw Spanje , 1570-1800 

Aantal parochies naar gewesten, 1570-1800 

Indices parochies en bevolking, per tijdvak 

Aantal parochies per bisdom, 1570-1800 

Procentuële verdeling van parochies en bevolking, 1570, 1600/1620 
en 1800 

Gemiddeld aantal personen per parochie in de gewesten , 1570 , 1600/ 
1620 en 1800 

Gemiddeld aantal personen per parochie in de bisdommen, 1570 , 
1600/1620 en 1800 

Parochies , doctrinas en visitas , bediend door regulieren en seculieren, 
1570 en 1600/1620 

Parochies, doctrinas en visitas per bisdom, bediend door regulieren 
en seculieren, 1570 en 1600/1620 

Stichting van nieuwe parochies (doctrinas) door regulieren en secu
lieren, 1570 en 1800 

De verdeling van doctrinas onder Franciskanen , Dominikanen en 
Augustijnen , 1570 en 1600/1620 

De verdeling van de doctrinas onder de orden per bisdom, 1570 en 
1600/1620 

Stichting van nieuwe doctrinas door de drie orden~ 1570-1800 
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Gemiddeld aantal tributarios per district en per parochie met paro
chiale zorg door regulieren en seculieren, ca 1570 en 1600/1620 

Vermeerdering van het aantal parochies tussen 1570 en 1600/1620 in 
verband met de parochiale zorg door regulieren en seculieren 

Gemiddeld aantal tributarios per district in verband met parochiale 
zorg door regulieren en seculieren, ca 1570 en 1600/1620 

Aantal parochies verdeeld naar bevolkingsconcentratie , met percen
tages, 1570-1800 

Gemiddeld aantal personen per parochie in verband met de bevolkings
concentratie, 1570-1800 

Aantal en percentage van de parochies met parochiale zorg door regu
lieren en seculieren, 1570 en 1600/1620, naar bevolkingsconcentratie 

Aantal en percentages van de parochies onder de hoede van de orden, 
ca 1570 en 1600/1620, naar bevolkingsconcentratie 

Minimum drempel van aantal personen voor geestelijke instellingen, 
1570 en 1600/1620 

Gewesten met bevolkingsaantal , aantal parochies en aantal kerkelijke 
instellingen, ca 1570 en 1600/1620 

Aantal koloniale monumenten per gewest (huidig bestand) volgens lijst 
van Van Oss 

Aantal monumenten per district vergeleken met het gemiddeld aantal 
personen per district, ca 1800 

Verdeling van de monumenten naar het schema van Van Oss, ca 1800 

Het aantal parochies in de districten met een bijzondere etnische sa
menstelling, 1570-1800 

Gemiddeld aantal parochies per district in de districten met een bij
zondere etnische samenstelling, 1570 en 1800 

Gemiddeld aantal personen per parochie in de districten met een bij
zondere etnische samenstelling, 1570 en 1800 
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nische samenstelling, 1570 en 1620 
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Veelzijdige, ondersteunende en eenzijdige economische activiteiten in 
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Gemiddeld aantal personen per district bij indeling naar economische 
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De districten, ingedeeld naar demografische en economische criteria, 
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Percentages van economische activiteiten in districten met een exces
sieve ontwikkeling van het aantal tributarios, 1570-1800 

Percentages van economische activiteiten in de oude en nieuwe kernen 

Percentages van economische activiteiten in de districten met migratie , 
1645-1800 

Percentages van economische activiteiten in districten, die door epi
demieën werden geteisterd, vóór 1570-1800 

Aantal tributarios in 42 districten, waarin epidemieën heersten, 1570-
1600/1620, met indices 
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IV, 29 Aantal tributarios in districten met teruggang tot beneden 30,0%, 
1570-1600/1620 en indices 

IV, 30 Percentages van economische activiteiten in districten met teruggang 
tot beneden 30,0%, 1570-1600/1620. 

IV, 31 Aantal tributarios in 9 districten met epidemieën, 1600/1620-1645, met 
indices 

IV, 32 Aantal tributarios in districten met teruggang tot beneden 50,0%, 
1600/1620-1645 en indices 

IV, 33 Aantal criteria van economische activiteiten en gemiddeld aantal crite
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18e eeuw 

IV, 34 Percentages van de economische activiteiten in de districten van de 
verschillende etnische groepen, tweede helft 18e eeuw 

IV, 35 Aantal en percentages van speciale economische activiteiten in de 
districten van de verschillende etnische groepen, tweede helft 18e 
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IV, 36 Aantal en indices van de parochies en doctrinas met indeling van de 
districten naar economische activiteit, 1570-1800 . 

IV, 37 Percentages van economische activiteiten in de districten, ingedeeld 
naar de parochiale verzorging, 1620 

IV, 38 Percentages van economische activiteiten in de districten, verdeeld 
naar de geestelijke verzorging, 1620 

V, 1 Aantal districten met efemere economische activiteiten, verdeeld naar 
gewesten, 18e eeuw 

V, 2 Gemiddeld aantal personen per district met efemere economische acti
viteiten, 1570 en 1800 

V, 3 Aantal en procentuële verdeling van de districten met efemere econo
mische activiteiten op grond van de bevolkingsdichtheid, 1620 

V, 4 Indices van de bevolking in de districten met efemere economische 
activiteiten, 1800 (1570=100) 

V, 5 Indices van de aantallen tributarios in de districten met efemere eco
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