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1  Inleiding en vraagstelling

1.1  Een hausse aan inpolderingen1

Eeuwenlang was de strijd tegen het oprukkende water in Holland benoorden het
IJ – het zogenaamde Noorderkwartier – defensief van aard. Met de droogmaking
van de aan Alkmaar grenzende Achtermeer rond 1533 begon echter een perio-
de, waarin de bewoners zich ook in offensief opzicht niet onbetuigd lieten.2 In
hoog tempo volgden de landaanwinningsprojecten elkaar op. Voorlopig beperk-
te men zich tot kleine meertjes, al waagde Jan van Scorel zich in 1552 al aan de
bedijking van de Zijpe.3 Na 1600 kwamen de grote en diepere meren aan de
beurt. De technieken voor dijkconstructie en molenbouw waren voldoende ver
ontwikkeld om dergelijk projecten aan te kunnen en aan kapitaal was in deze ja-
ren geen gebrek.4

De verschillende bedijkingen leverden veel nieuw land op. De schattingen ko-
men in de buurt van 36.000 ha.5 De Vries en van der Woude spreken over ‘één
van de meest indrukwekkende en blijvende prestaties van de Gouden Eeuw, een
explosie van speculatieve investeringen in landaanwinningsprojecten in Noord-
Holland’.6 In totaal betrof het ruim vijftig projecten.7 Het bedijken van de vijf
grootste meren vond plaats binnen een tijdsbestek van slechts 23 jaar. Na het
droogleggen van de Beemster (verkaveld in 1612) volgden de droogmaking van
de Purmer (1622), de Wijde Wormer (1626), de Heerhugowaard (1631) en de

1  In het navolgende komen regelmatig de termen ‘bedijken’, ‘bedijking’ en ‘bedijkers’ naar voren. Daar-
bij wijken wij af van het conventionele woordgebruik, waarbij deze termen slechts betrekking hebben op het
aanwinnen van land door bedijking van buiten de zeedijken gelegen gebied, dus van slikken, schorren of
een wad: Lambooij, 1987, 154 en Aten, 1995, 64. Wij passen de van bedijken afgeleide termen ook toe op de
inpoldering van meren, normaal aangeduid met ‘droogmaken’ of ‘droogmakerij’. In lijn hiermee gebrui-
ken wij de term ‘bedijkers’ voor bestuurders van alle ondernemingen gericht op landaanwinning, ongeacht
of deze binnen of buiten de zeedijken plaats vonden. Omgekeerd wordt met de termen ‘droogmaken’ en
‘droogmakerij’ wel vastgehouden aan de gangbare betekenis, die in verband met de inpoldering van me-
ren. Hiermee is onze terminologie in lijn met die in de recent verschenen publicatie Zee van Land: Reh,
Steenbergen en Aten, 2005, 315.
2  Borger en Bruines, 1994, 50; Borger, 2004 ‘De Achtermeer bij Alkmaar, de oudste droogmakerij?’, 37-
49.
3  Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder, 6 e.v. .
4  Van de Ven, 2003, 159-165. Zie ook Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 55-64.
5  Van der Woude, 1972, 616-617. Zie voor een uitgebreid overzicht van droogmakerijen in Nederland
door de jaren heen: Schultz, 1992.
6  De Vries en Van der Woude, 1995, 243.
7  Van der Woude, 1972, 616-617.



Schermer (1635). Kort daarvoor waren twee grote bedijkingen succesvol afge-
rond, die van de Zijpe (1597) en de Wieringerwaard (1611). In ruim een eeuw
veranderde Holland benoorden het IJ totaal van aangezicht.8 Met de droogma-
king van de Starnmeer (1643) kwam echter een eind aan deze periode van
koortsachtige activiteit. Na een langdurige periode van ongekende bloei toonde
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8  Het Noorderkwartier nam in deze periode met ongeveer eenderde in oppervlak toe: Bieleman, 1992,
41; De Vries en Van der Woude, 1995, 47.

Afb. 1.1  In 1575, het jaar waarin Joost Jansz. Beeldsnijder zijn kaart van Noord-Holland en een groot deel
van Rijnland vervaardigde, had de Zijpe al enkele bedijkingen achter de rug. De Beemster, de Purmer, de Wij-
de Wormer, de Heerhugowaard, de Schermer en de Starnmeer waren nog onbedijkt. Kopie van de kaart van
Beeldsnijder door Jan van Jagen uit 1778.



de economie rond het midden van de eeuw de eerste tekenen van verzwakking.
Er kwam een einde aan de grote vraag naar grond. Prijzen stagneerden en kort
na 1650 zette zelfs een daling in.9

1.2  Manco’s in onze kennis en vraagstelling

Aan de ontstaansgeschiedenis van de Noord-Hollandse polders is in de historio-
grafie ruim aandacht besteed. Legio zijn de aan afzonderlijke polders gewijde
monografieën.10 Daarnaast kennen we allerlei overzichtsstudies rond een be-
paald thema, waarin meerdere polders aan bod komen en met elkaar worden
vergeleken. Vooral de bestuurlijke inrichting, het getouwtrek rondom de juridi-
sche zeggenschap en de waterstaatkundige problematiek stonden daarbij in de
belangstelling. Wat betreft de institutionele en juridische aspecten heeft mr. G.
de Vries Az. op excellente wijze het voortouw genomen.11 In zijn studie van Het
dijks- en molenbestuur in Holland’s Noorderkwartier gaf hij een uitvoerig overzicht van
de belangrijkste ontwikkelingen. Diverse auteurs vulden zijn onderzoek in later
jaren aan, maar dit lijvig verslag is nog steeds het standaardwerk op dit gebied.12

Veel aandacht is ook uitgegaan naar allerlei aspecten betreffende de waterhuis-
houding. Van de vele publicaties op dit gebied willen we slechts noemen Binne-
waeters Gewelt, een studie van Borger en Bruines naar de ontwikkeling van het
 waterbeheer in Hollands Noorderkwartier, een op alle Nederlandse droogmake-
rijen gerichte studie van Schultz en het onder redactie van Van de Ven uitgege-
ven overzichtswerk betreffende de geschiedenis van de waterbeheersing en land-
aanwinning in Nederland.13 Aten behandelde de problematiek rond de door de
bedijkingen veroorzaakte verstoringen in het economisch evenwicht tussen de
Noord-Hollandse steden.14 Met het successievelijk droogvallen van de binnen-
meren en het als gevolg daarvan verdwijnen van belangrijke aanvoerroutes voel-
den die zich gedwongen maatregelen te nemen ter bescherming van hun positie
als marktstad en verzorgingscentrum voor het omringende platteland. Vanzelf-
sprekend probeerden de steden het nieuwe achterland bij hun marktgebied te
betrekken. Geheel anders van opzet is een recent verschenen studie, waarin het
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9   De Vries en Van der Woude, 1995, 611-615 en 774.
10  Zie onder andere voor de Zijpe: Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder en Bremer, 1997; de Wieringer-
waard: Jonker, 1960 en Bremer, 1989; de Beemster: Bouman, 1857 en Danner, 1987; de Heerhugowaard: Be-
lonje, 1929; de Schermer: Belonje, 1933 en Danner, 1983; de Starnmeer en Kamerhop: Danner, z.j. Mono-
grafieën over de bedijkingen van de Purmer en Wijde Wormer ontbreken vooralsnog. Een overzicht met
achtergronden van enkele belangrijke bedijkingen wordt gegeven door De Roever, 1944 en Reh, Steenber-
gen en Aten, 2005, 315.
11  De Vries, 1876.
12  Rijpperda Wierdsma, 1937; Fockema Andraea, 1961 en Monté Verloren, 1972.
13  Schultz, 1992; Borger en Bruines, 1994 en Van de Ven, 2003.
14  Aten, 1995, 64-122.



droogmakerijontwerp in verbinding wordt gebracht met de Hollandse land -
schaps architectuur.15

Maar al zijn veel facetten van de Noord-Hollandse polders uitgebreid voor het
voetlicht gekomen, er vallen opmerkelijke lacunes te constateren. Vooral op fi-
nancieel en economisch gebied is verrassend weinig onderzoek gedaan. Ook de
organisatorische aanpak en de bij de bedijkingen gebruikte technieken zijn sterk
onderbelicht gebleven. Van der Woude stelde in 1972 reeds vast dat ‘onze kennis
van de financiële zijde van de landaanwinning helaas nog vrijwel nihil is, hoewel
dit thema voor de economische en waterstaatsgeschiedenis van eminent belang
mag worden genoemd’.16 Onlangs werd wederom een pleidooi voor onderzoek
in deze richting gehouden, dit keer door Noordegraaf.17 Hij stond stil bij de een-
zijdige focus die de publicaties op het gebied van de waterschapsgeschiedenis
kenmerkt: ‘Kosten en baten zijn nauwelijks aan bod gekomen. Er zijn studies die
het etiket economisch en financieel opgedrukt mogen krijgen, maar deze zijn
helaas op de vingers van één hand te tellen’.18 ‘Ook geven diverse historisch-ge-
ografische en institutionele publicaties wel eens iets over economie en financiën.
Deze informatie is echter doorgaans zo marginaal dat het bijeenvegen van losse
gegevens daaruit volstrekt onvoldoende is om een goed beeld te krijgen’.19

Het hiaat in onze kennis dat Van der Woude constateerde en dat bijna dertig
jaar later leidde tot Noordegraafs oproep, is nog steeds niet opgevuld. We tasten
nog altijd in het duister over de kosten en baten van de landaanwinning en ko-
men sterk uiteenlopende bedragen tegen. Volgens Van der Woude, die ‘acht-
tiende-eeuwse stukken over de Schermermeer, Starnmeer, Enge Wormer en de
Schaalsmeer’ citeerde, kostte de inpoldering van de Schermer 4,0 miljoen gul-
den.20 Israel en Unger gingen van een veel lager bedrag uit en hielden het op on-
geveer 1 miljoen gulden.21 Het is duidelijk dat de geciteerde bedragen met eni-
ge voorzichtigheid moeten worden gehanteerd. Ook ten aanzien van de door
individuele geldschieters gespendeerde bedragen en de ontwikkeling van de
grond- en pachtprijzen in de nieuwe polders is vrijwel geen informatie beschik-
baar.

Om in deze situatie verandering te brengen, ben ik, hiertoe door Noordegraaf
geïnspireerd, in de loop van 2001 begonnen met een financiële analyse van de
droogmaking van het Schermeer.22 Al snel werd duidelijk dat veel gegevens al-
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15  Reh, Steenbergen en Aten, 2005.
16  Van der Woude, 1972, 49.
17  Noordegraaf, 2004, 51-64.
18  Ibidem. Noordegraaf verwijst hier naar Van der Woude, 1972, 540-545.
19  Ibidem. Noordegraaf refereert hier onder andere aan De Kraker die ‘in bepaalde opzichten deze regel
bevestigt’: De Kraker, 1997, 247 e.v.
20  Van der Woude, 1972, 49.
21  Israel, 1998, 334 en Unger, 1996, 134. Zoals in hoofdstuk 4 wordt beschreven lagen de werkelijke kos-
ten met 2,4 miljoen gulden tussen de door Van der Woude en deze twee auteurs geciteerde bedragen in.
22  Van Zwet, 2004 ‘De financiering van een droogmakerij in de 17de eeuw’, 205-236.



leen in breder verband op hun waarde kunnen worden geschat. Ook andere gro-
te Noord-Hollandse bedijkingen werden daarom bij het onderzoek betrokken.
Daarbij stonden drie vragen centraal:

– wat hebben de bedijkingen gekost?
– welk rendement leverden de investeringen op?
– wie waren de investeerders?

Het gaat om ogenschijnlijk eenduidige vragen, maar bij nadere beschouwing val-
len er meerdere thema’s te onderscheiden. Wij laten enkele van de belangrijkste
hieronder kort de revue passeren.

Wat hebben de bedijkingen gekost?

Allereerst willen we weten hoe groot de bedijkingsuitgaven waren en hoe die wa-
ren samengesteld. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat allerlei omgevings-
factoren hun stempel op de uitgaven drukten. We noemen slechts schaalgrootte,
de fysieke gesteldheid van het terrein, inflatie en door derden opgelegde maat-
regelen. Inzicht in de samenstelling van de uitgaven moet het mogelijk maken
het effect van deze factoren te achterhalen en zo de bedijkingskosten van ver-
schillende polders inhoudelijk te vergelijken.

Nauw verbonden met het vraagstuk van de kosten is de thematiek rond de wer-
ving van de benodigde middelen. Werd het geld grotendeels bijeengebracht
door investeerders die in ruil voor hun bijdrage grond in de nieuwe polders ver-
wierven of maakten de bedijkers liever gebruik van de kapitaalmarkt en werden
de nieuwe landeigenaren met grote schulden opgezadeld?

Kennis van de financiële gang van zaken bij een bedijking is ook om een
 andere reden van belang. Inzicht in het uitgavenpatroon kan ons informatie ver-
schaffen over de aanpak en uitvoering van het werk. Afgezien van organisatori-
sche aangelegenheden gaan de gedachten daarbij uit naar de gebruikte techno-
logie, de rol van specialisten en het tijdpad van de diverse projectonderdelen.
Deze gegevens komen bij het achterhalen van de bedijkingsuitgaven zonder veel
extra inspanning naar boven en verdienen, gezien hun belang voor de kennis
van onze waterstaatkundige geschiedenis, de nodige aandacht.

Op macroniveau stuiten we op thema’s van geheel andere aard. Alleen op
basis van kwantitatieve informatie kunnen wij landaanwinningsprojecten ver-
gelijken met andere economische activiteiten uit die tijd. Kennis over de tota-
le omvang van de investeringen is essentieel voor een beter begrip van de rol
die de landaanwinning heeft gespeeld op de kapitaalmarkt. In welke verhou-
ding stonden de investeringen tot die in andere beleggingsmogelijkheden, zo-
als in de handel of nijverheid of in overheidsobligaties? Vormde deze nieuwe
investeringsmogelijkheid qua grootte en aantrekkingskracht misschien zelfs
wel een bedreiging voor bestaande sectoren? Volgens Unger liep het niet zo’n
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vaart.23 De bedragen die de droogmakerijen vergden, waren volgens hem welis-
waar voldoende om als volwaardig beleggingsalternatief te dienen, maar haal-
den het niet bij die in de grote bedrijfstakken, zoals de graanhandel.

Het met de investeringen behaalde rendement

Ook de rendementsvraag kan vanuit verschillende invalshoeken worden bena-
derd. In het perspectief van de beleggers gaat het om het rendement op hun in-
vestering. Diverse auteurs hebben hier hun licht over laten schijnen, maar verder
dan wat marginaal onderbouwde constateringen komen zij meestal niet. De
Beemster en de Purmer krijgen doorgaans het predikaat winstgevend opge-
drukt, terwijl de Wijde Wormer, de Heerhugowaard en de Schermer als minder
succesvol te boek staan.24 In laatstgenoemde polders voldeed de kwaliteit van het
nieuwe land niet aan de verwachtingen, maar grond- en pachtprijzen worden
nauwelijks geciteerd. De positieve inschattingen ten aanzien van de Beemster be-
rusten naar het ons voorkomt vrijwel geheel op Leeghwater’s lofzang op deze
polder.25 Veel harde informatie had ook deze insider niet te bieden, maar zijn en-
thousiasme werkte kennelijk aanstekelijk.26

In wijder verband is het vanzelfsprekend interessant om na te gaan in welke
mate het omringende land van de bedijkingen heeft geprofiteerd. Was er alleen
een tijdelijke opleving, als gevolg van de instroom van grote aantallen arbeiders
en de extra vraag naar goederen en diensten, of is er een blijvende impuls van de
landaanwinning uitgegaan? En tot welke verschuivingen in het relatieve belang
van verschillende economische sectoren hebben de bedijkingen geleid? Het gaat
hier om vragen van algemeen economisch-historisch belang, waar zich tot op de
dag van vandaag nog maar weinig onderzoekers aan hebben gewaagd. Als één
van de weinige uitzonderingen noemen we Aten’s studie naar de gevolgen van de
landaanwinning op de positie van de Noord-Hollandse steden.

Wie waren de investeerders?

De investeerders komen in diverse publicaties voor het voetlicht.27 Zij worden af-
geschilderd als invloedrijk en welgesteld. We komen de namen tegen van beken-
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23  Unger, 1996, 121-140. Bronnen werden door Unger niet genoemd.
24  De Vries, 1876, 422-430; De Roever, 1944, passim en Danner, 1987, 24. Zie verder de aan de verschil-
lende polders gewijde monografieën.
25  Van Hasselt, 1838, 28-30. In zijn standaardwerk over de Beemster enkele eeuwen baseerde Bouman
zich op de positieve uitspraken van Leeghwater: Bouman, 1857, 141-143 en 252-253..
26  Ook Vondel in 1644 en Betje Wolf in 1774 wijdden een lofzang aan de Beemster, een in hun ogen zeer
geslaagde droogmakerij: De Roever, 1944, 116.
27  Gegevens over investeerders zijn te vinden in onder andere: Belonje, 1936, 37-42; Dekker, 1986-1991
en de publicaties van Dinkla over de Beemster (1989), de Schermer (1990) en de Starnmeer (1991). Verder
bevindt zich veel nuttige informatie in: Van Dillen, 1958 en Elias, 1903-1905.



de Amsterdamse regenten en kooplieden, vertegenwoordigers uit hoge geweste-
lijke bestuursorganen en leden van de Ridderschap. Ook burgemeesters en oud-
burgemeesters uit diverse rond de droog te malen meren gelegen steden be-
hoorden tot dit selecte gezelschap. Alkmaarse regenten worden regelmatig
genoemd, maar het lijken toch vooral Amsterdammers te zijn die de hoofdrol
speelden. Zo wees Belonje op het aanzienlijke contingent Amsterdamse grond-
bezitters in vrijwel alle grote Noord-Hollandse polders. Bouman en Danner be-
lichtten de belangrijke rol van Amsterdamse kooplieden en regenten bij het
droogmaken van de Beemster.28 Organisatorisch speelden zij een hoofdrol en zij
zouden grote sommen geld in die onderneming hebben gestopt.

De beschikbare informatie is echter verbrokkeld en blijft over het algemeen
beperkt tot de rol van de meest prominente bestuurders. We tasten in het duister
ten aanzien van de geografische herkomst en sociaal-economische achtergrond
van het merendeel van de geldschieters. Moeten zij gezocht worden in de krin-
gen van rijke kooplieden, die met de landaanwinning een nieuwe dimensie aan
hun ondernemersschap wilden geven? Of ging het eerder om regenten, die in de
droogmakerijen een interessante mogelijkheid tot uitbreiding van hun machts-
basis ontwaarden? Deze vragen sluiten nauw aan bij de door Lesger naar voren
gebrachte probleemstelling ten aanzien van verschillen in ondernemersgedrag
tussen wat hij definieerde als enerzijds de oude en anderzijds de nieuwe elite.29

Onder oude elite verstond hij ‘de gevestigde orde, die doorgaans behoort tot het
conglomeraat van krachten in de samenleving dat verandering tracht tegen te
houden’.30 Voor het inslaan van nieuwe wegen zijn vaak nieuwkomers nodig. In
zijn analyse van de commerciële expansie van Amsterdam komt hij tot de con-
clusie dat deze vooral gedragen werd door nieuwe groepen, met daarbij een
hoofdrol voor Zuid-Nederlandse migranten.31 Het ging bij de bedijkingen even-
eens om een nieuw soort bedrijvigheid, waarvoor ondernemers open moesten
staan. We willen daarom weten of het vooral nieuwkomers waren die zich met de
bedijkingen bezighielden, of dat dit onderscheid niet te maken valt.

Achtergrondinformatie over de kapitaalverschaffers is ook om andere rede-
nen interessant. Hoewel bij de samenstelling van de investeerdersbestanden on-
getwijfeld meerdere factoren in het geding waren, lijkt voldoende kapitaalkracht
een minimale voorwaarde. Over de vermogenspositie van de economische elite
in de meeste steden van het Noorderkwartier zijn we echter slecht geïnformeerd
en interessant is daarom de vraag in welke mate representanten uit deze groep
zich een kostbaar avontuur in de polders konden permitteren. Daarnaast zijn de
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28  Bouman, 1857, 35, 47 en 64 ; Danner, 1987, 9-19.
29  Lesger, 2001, 138-140 en 253.
30  Lesger, 2001, 139. In de door hem aangehaalde Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung van Schum-
peter worden innovaties doorgaans niet door bestaande economische elites doorgevoerd.
31  Representanten van de oude elite zagen volgens Lesger ondertussen wel kans hun greep op de be-
langrijke bestuursposten te bewaren en hun vermogens in stand te houden of zelfs verder te vergroten.



investeerdersbestanden, net als de samenstelling van de bestuurscolleges die ver-
antwoordelijk waren voor de bedijkingen, misschien wel indicatief voor de poli-
tieke invloed die van deze steden uitging. En hoe zat het met de deelname van
de welgestelde elite uit de rondom de meren gelegen dorpen?

Over de motieven die de investeerders tot deelname bewogen, komen we uit-
eenlopende suggesties tegen. Winstbejag neemt daarbij een voorname plaats in.
Schoolmeester Dirrick Adriaensz. Valcoogh was één van de eerste auteurs die de
aandacht op dit motief vestigde. Woonachtig in Barsingerhorn sloeg hij de di-
verse pogingen tot bedijking van de Zijpe van nabij gade en als voorzitter van de
rederijkerskamer te Alkmaar verkeerde hij in de juiste kringen om zich een goed
beeld van de bedijkers te vormen. ‘Om baet hebben zij t Sijpdijcken te hant ge-
nomen’, zo vatte hij zijn visie op de drijfveer van de heren samen.32 Over de vraag
of de investeerders aan hun trekken zijn gekomen, liet Valcoogh zich niet uit. Hij
beperkte zich slechts tot de fatalistische regels: ‘Wil God verlaten den Sijp met
den Sijpheeren, So sal den daet in schade verkeeren’.33

In de loop van de vorige eeuw sloop twijfel in het tot dan toe rotsvaste geloof
in winstbejag als voornaamste drijfveer. Reden voor de omslag was het geleidelijk
aan gegroeide inzicht dat het met de winstgevendheid in de verschillende pol-
ders minder rooskleurig was gesteld dan eerder aangenomen. De Roever stond
als één van de eersten uitvoerig bij deze minder florissante gang van zaken stil.34

Teleurstellende ervaringen met voorafgaande projecten zullen potentiële inves-
teerders eerder hebben afgeschrikt dan aangemoedigd. In recente literatuur is
daarom naar alternatieve motieven voor de grootscheepse investeringen in de
polders gezocht.35 De in deze jaren onder rijke kooplieden optredende mentali-
teitsverandering, waarbij een toenemende neiging tot risicomijdend gedrag
waarneembaar was, wordt daarbij vaak als achterliggende factor genoemd. In
plaats van te investeren in activiteiten met een hoog winstpotentieel maar een
onzekere uitkomst, begon de kapitaalkrachtige elite zijn heil te zoeken in min-
der riskante beleggingen.36 Daarnaast bood een forse investering kansen op een
benoeming als hoofdingeland of dijkgraaf, met de daarbij behorende status. Het
verhogen van aanzien en macht paste geheel in de opkomende hang naar een
aristocratische levensstijl.37 Een prestigieus buitenverblijf in de nieuwe polders
behoorde eveneens tot de mogelijkheden. In al deze opzichten boden de bedij-
kingsprojecten een aantrekkelijk perspectief. Verder dan speculatie in die rich-
ting gaan de diverse publicaties echter niet.

Wat de motivatie dan ook geweest mag zijn, van tenminste één polder weten we
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32  Valcoogh, 1740, 89; Bremer, 1984, 23-24.
33  Ibidem.
34  De Roever, 1944; Zijp, 1957, 44.
35  Van Dam, 2004, 139; Noordegraaf, 2004, 60.
36  Zandvliet, 2007, XV-XVII.
37  Kooijmans, 1987, 93-103; Kooijmans, 1995, 25-34; Zandvliet, 2007, XXXI-XXXIX.



dat de animo om te participeren groot was. Aan de hand van een briefwisseling
tussen de initiatiefnemers tot de bedijking van de Heerhugowaard wordt duide-
lijk dat zij meer moeite hadden om gegadigden buiten de deur te houden, dan ze
in voldoende mate voor hun project te winnen.38 Toch lijkt dat niet altijd zo ge-
weest te zijn. Bij de definitieve bedijking van de Zijpe lagen de zaken net omge-
keerd en lukte het slechts met de nodige moeite om voldoende deelnemers te vin-
den.39 Wonderlijk genoeg krijgt dit aspect vrijwel geen aandacht in de
geschiedschrijving.40 We weten ook niet of de overige bedijkingen eenzelfde aan-
trekkingskracht op de kapitaalkrachtige elite uitoefenden als de Heerhugowaard,
of dat een gang van zaken als in de Zijpe regel was. Het lijkt aannemelijk dat bij
eerdere projecten behaalde rendementen hierop van invloed zijn geweest.

Bovenstaande opsomming geeft slechts een summiere indruk van de reikwijd-
te van het onderzoeksgebied. Voor andere invalshoeken volstaan we met een ver-
wijzing naar het enkele jaren geleden verschenen artikel van Noordegraaf.41 Het
aantal thema’s is te groot om in één promotieonderzoek aan te pakken en er
moet een keus worden gemaakt. Daarbij kan goed worden ingespeeld op een
tweedeling die uit de inventarisatie naar voren komt. De aangehaalde thema’s
liggen enerzijds op microniveau, dat van de investeerders en de bedijkingen als
zodanig, anderzijds hebben zij betrekking op de gevolgen van de landaanwin-
ning voor de economie in wijder verband. In het onderhavige onderzoek beper-
ken we ons tot de eerste categorie.

1.3  Bronnen en aanpak van het onderzoek

Onderzoek in de boven beschreven richting biedt vanzelfsprekend alleen kans
op slagen als er voldoende relevant archiefmateriaal aanwezig is. Na het pleidooi
van Noordegraaf voor onderzoek naar de financieel-economische aspecten van
de Noord-Hollandse bedijkingen en droogmakerijen in de zeventiende eeuw
heeft daarom op zijn instigatie een uitgebreide inventarisatie plaats gevonden.
De uitkomst van deze studie die zich op de Zijpe, de Beemster, de Purmer, de
Heerhugowaard, de Schermer en de Starnmeer richtte, was positief.42

In het in dit proefschrift beschreven onderzoek hebben we ook de Wieringer-
waard en de Wijde Wormer meegenomen. De selectie omvat daarmee twee be-
dijkingen van buiten de zeedijken opgeslibde gronden en zes droogmakerijen
van binnenwateren. In chronologische volgorde zijn dit de bedijkingen van de
Zijpe (verkaveling 1598, 6.755 ha) en de Wieringerwaard (1611, 1859 ha) en de
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38  Van Gelder, 1960, 91-117.
39  Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder, 70.
40  De Roever haakt wel in op het door Van Gelder vermelde enthousiasme bij de bedijking van de Heer-
hugowaard, maar komt zelf niet met nieuwe gegevens.
41  Noordegraaf, 2004, 59-61,
42  Noordegraaf, 2004, 51 en 62; Danner en Kappers, 2002.



droogmakerijen van de Beemster (1612, 7.174 ha), de Purmer (1622, 2.680 ha),
de Wijde Wormer (1626 1.661 ha), de Heerhugowaard (1631, 3.337 ha), de
Schermeer (1635, 4.828 ha) en de Starnmeer (1643, 621 ha).43 Met elkaar verte-
genwoordigen zij 80 procent van de totale landaanwinst in de periode vóór 1650
en zelfs 86 procent van die in het tijdvak 1597-1650, zodat verwacht mag worden
dat ons onderzoek een representatief beeld oplevert. Temeer daar de geselec-
teerde bedijkingen in meerder opzicht aanzienlijk verschillen in karakteristieke
kenmerken als schaalgrootte, geografische en waterstaatkundige omstandighe-
den, door derden opgelegde verplichtingen en tijdvak van bedijking. Parameters
waarvan we mogen aannemen dat zij een stevig stempel op zowel de uitgaven als
het investeerdersbestand drukten. Niettemin is enige voorzichtigheid op zijn
plaats. Projecten uit de periode vóór 1597 komen in onze selectie niet voor, even-
min als inpolderingen van slechts enkele honderden hectare, terwijl deze laatste
categorie numeriek de dienst uitmaakte. Bij het trekken van conclusies op grond
van de met de gemaakte selectie verkregen resultaten zullen wij met deze one-
venwichtigheid rekening moeten houden.

Voor financiële informatie is de onderzoeker in eerste instantie aangewezen
op de rekeningboeken van de polders. Jaarlijks legden de penningmeesters ver-
antwoording af aan hun superieuren, de hoofdingelanden. Zij vervaardigden
voor dit doel lijvige overzichten, de zogenaamde rekeningen of rekeningboeken,
waarin met minder of meer detail, maar altijd met een grote mate van nauwkeu-
righeid, opgave werd gedaan van alle inkomsten en uitgaven. De rekeningboe-
ken bevatten een schat aan informatie. Allereerst verschaffen zij inzicht in de wij-
ze van financieren en de hoogte van de uitgaven en maken zij melding van het
tijdstip van de vele honderden betalingen, hetgeen van grote waarde is bij het
achterhalen van het tijdpad van de verschillende activiteiten. Zij vermelden de
namen van bestuurders en personeel in dienst van de polder, met aanduiding
van de duur van het dienstverband. Evenzo komen wij de namen van aannemers
tegen, met opgave van het door hen aangenomen werk. Soms staat zelfs het be-
stek van deze werken in de rekeningboeken beschreven. Verder bevatten zij ge-
gevens over de hoogte van lonen en prijzen en over hoeveelheden en aard van
gebruikte materialen.

Van drie polders zijn de rekeningboeken uit de jaren van bedijking nog com-
pleet: van de Zijpe, de Heerhugowaard en de Schermer.44 Bij de andere polders
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43  De hier vermelde polderoppervlakken zijn overgenomen uit: Van der Woude, 1972, 616-617. Wat de
Zijpe betreft, beperken we ons tot de vierde en laatste bedijking. Deze polder was drie keer eerder bedijkt,
maar als gevolg van dijkdoorbraken kwam het omdijkte land steeds weer in open verbinding met de zee te
staan en gingen de voorgaande inspanningen deels weer te niet: Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder, 6-59.
44  De polder- en waterschapsarchieven van de Zijpe, de Wieringerwaard, de Heerhugowaard, de Scher-
mer en de Starnmeer bevinden zich in het Regionaal Archief, Alkmaar (RAA), die van de Beemster, de Pur-
mer en de Wijde Wormer in het Waterland Archief te Purmerend (WA). Voor de verder in dit boek gebe-
zigde afkortingen van de namen van deze archieven wordt verwezen naar het achterin gegeven overzicht
van gebruikte ‘Bronnen en literatuur’. Het archief van de Beemster is onlangs opnieuw geïnventariseerd. In
deze publicatie wordt nog naar de oude inventarisnummers verwezen.



is helaas het een en ander verdwenen. In het geval van de Wijde Wormer valt het
wel mee, daar is slechts het rekeningboek over het derde bedijkingsjaar onvolle-
dig. Van de Beemster ontbreekt de rekening over 1610, een voor deze droogma-
kerij cruciaal jaar, halverwege de droogmakingsperiode en direct na de grote te-
genslag in januari van dat jaar, toen de pas aangelegde dijken op diverse plaatsen
doorbraken.45 De rekeningen uit de andere jaren zijn er nog wel, maar missen di-
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45  Bouman, 1857, 101-104.

Afb. 1.3   De rekeningboeken van de polders uit de jaren van bedijking zijn lijvige folianten en bevatten een
schat aan informatie. Het eerste rekeningboek van de Schermer beslaat de periode van februari 1633 tot oktober
1634.



verse onderdelen. Van de Purmer zijn uit de beginperiode slechts enkele losse en
onvolledige archivalia bewaard gebleven. Met de rekeningboeken van de Wie-
ringerwaard en de Starnmeer is het nog droeviger gesteld: uit de eerste jaren is
niets meer terug te vinden.

Het ontbreken van rekeningboeken of essentiële onderdelen daarvan maakt
het achterhalen van financiële gegevens lastig. Gelukkig kunnen die soms ook
op andere wijze worden verkregen. Dat geldt in het bijzonder voor de hoogte van
de investeringen. Zoals later nader aan de orde zal komen, werden de uitgaven
in de meeste polders vrijwel geheel gefinancierd via omslagen en deze geven
daarom een goede indicatie van de geldstromen. Frequentie en hoogte van de
omslagen uit de beginperiode zijn voor een aantal polders ook in andere docu-
menten terug te vinden, met name in de resolutieboeken van de hoofdingelan-
den en soms in speciaal voor dat doel opgemaakte overzichten.46 Van de bij ons
onderzoek betrokken polders laat alleen de Wieringerwaard het op dit punt af-
weten. De kosten van die bedijking blijven zich vooralsnog dan ook aan onze blik
onttrekken.

Zelfs wanneer een onderzoek naar inkomsten en uitgaven tijdens een bedij-
king tot enkele polders wordt beperkt, dient een fenomenale hoeveelheid data
te worden verwerkt. Er is daarom al in een vroegtijdig stadium besloten om
slechts één polder aan een gedetailleerde analyse te onderwerpen. Dit vanuit de
gedachtegang dat de verkregen resultaten en inzichten het mogelijk moeten ma-
ken de benodigde gegevens van andere polders via een minder diepgaande be-
studering boven tafel te krijgen. Slechts polders met een volledige set van reke-
ningboeken, de Zijpe, de Heerhugowaard en de Schermer, komen voor een
minutieus onderzoek in aanmerking en van deze kandidaten viel de keus op de
Schermer. De Zijpe viel af omdat deze polder vier bedijkingen kende en de be-
dijkers bij de vierde en laatste poging in 1597 niet helemaal opnieuw hoefden te
beginnen. Het ging toen slechts om herstel van de na de laatste dijkdoorbraken
opgelopen schade. Daar komt nog bij dat men bij deze buitendijkse onderne-
ming met geheel andere omstandigheden te maken kreeg dan bij de overgrote
meerderheid van landaanwinningsprojecten, het droogmaken van meren. De
keuze tussen de Heerhugowaard en de Schermer was vrij willekeurig. Van beide
polders is veel archiefmateriaal bewaard gebleven en in beide gevallen gaat het
om droogmakerijen van een aanzienlijke omvang. Dat wij voor de Schermer heb-
ben gekozen berust voornamelijk op het gegeven dat de bedijkers daar meer dan
in enig andere droogmakerij voor grote uitdagingen kwamen te staan. Grote
stukken ringdijk liepen door open water of moerassig gebied, het droog te ma-
len meer behoorde tot de diepste van allemaal en op instigatie van het Hoog-
heemraadschap van de Uitwaterende Sluizen was de bedijking aan zeer strenge
voorwaarden verbonden.47

26 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

46  WA, AWB inv. nr. 309; WA, AWP inv. nr. 109 en RAA, AWSt inv. nr. 1.
47  Belonje, 1933 De Schermeer, 11-12 en Danner, 1983, 17-31.



Als indicatie voor de behaalde rendementen is gekeken naar de prijs die de in-
vesteerders bij verkoop voor hun nieuw verworven landerijen konden krijgen, of
de pachtsom bij verhuur. Land- en pachtprijzen in de polders zijn niet eenvoudig
te verkrijgen. In overdrachtsaktes worden slechts bij uitzondering prijzen ver-
meld en door andere onderzoekers gemaakte compilaties zijn er nauwelijks. Van
der Woude weet het ontbreken van overzichten van grond- en pachtprijzen en de
ontwikkeling daarvan aan een aantal factoren.48 Allereerst maken kwaliteitsver-
schillen het moeilijk deze op een zinvolle wijze samen te stellen. Daarnaast kun-
nen complicaties optreden als gevolg van grondverbetering of verslechtering, sa-
menvoeging of splitsing van percelen en wijziging in op het perceel rustende
lasten. Niettegenstaande deze hindernissen hebben wij op grond van her en der
verspreide informatie een bescheiden database opgezet. Belastingkohieren, in
het bijzonder voor de verponding, waren daarbij een waardevolle bron. Deze be-
lasting op onroerend goed was immers direct gerelateerd aan de opbrengst van
de landerijen, in de praktijk de netto pachtsom. Grond- en pachtprijzen in de
polders zijn in perspectief geplaatst door deze te vergelijken met de prijzen van
het oude land in de nabije omgeving. Gezien de schaarste aan gegevens in de be-
staande literatuur moest de benodigde informatie ook nu weer grotendeels door
eigen onderzoek worden bijeengebracht.

De namen van de investeerders zijn betrekkelijk eenvoudig te achterhalen. Na-
dat de verkavelde gronden door middel van loting aan de eigenaars waren toe-
gewezen, werden de uitkomsten in een handgeschreven ‘kavelregister’ vastge-
legd. Later, vaak pas vele decennia na het gereedkomen van de polders,
verschenen de ‘kavelregisters’, samen met de ‘kavelcondities’, in gedrukte
vorm.49 Van alle door ons onderzochte polders zijn gedrukte versies in de water-
schapsarchieven aanwezig en in deze overzichten staan de namen van de inves-
teerders en de grootte van hun nieuwe bezittingen keurig opgesomd. Waar in
ons verdere relaas sprake is van investeerders, hebben wij het oog op de partici-
panten van wie de namen in de kavelregisters voorkwamen. Deelnemers die
voorafgaand aan een bedijking wel een aandeel toegewezen kregen, maar wier
namen niet in de kavelregisters voorkomen omdat zij hun kavels water voortijdig
van de hand deden of nog voor verkaveling overleden, spelen in onze analyse
geen rol.

Met het boven tafel krijgen van de namen van de investeerders zijn we er nog
niet. Wij willen weten waar zij vandaan kwamen, hoe vermogend ze waren en tot
welke beroepsgroep en sociale klasse zij behoorden. De kavelregisters zijn voor
dat doel van weinig nut. In een enkel geval maken zij melding van de woonplaats
en het beroep of de bestuurlijke functie van betrokkene, vooral als het burge-
meesters of belangrijke ambtsdragers in den Haag betrof. Voor de meeste inves-

I  Inleiding en vraagstelling 27

48  Van der Woude, 1972, 527-528.
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teerders blijft de informatie echter beperkt tot de naam. Om dit probleem te on-
dervangen is een database opgezet met de namen van alle investeerders in de bij
het onderzoek betrokken polders, voorzien van de in de kavelregisters verstrek-
te gegevens.50 De namen in dit investeerdersbestand zijn vervolgens vergeleken
met die van personen uit kringen waarvan verwacht mocht worden dat veel be-
leggers daaruit voortkwamen. In geval van waarschijnlijke overlap zijn de addi-
tionele gegevens eveneens in de database opgenomen. De volgende categorieën
van personen komen daarvoor in aanmerking:
– initiatiefnemers tot de bedijking en polderbestuurders uit de beginjaren,
– Amsterdamse regenten en kooplieden,
– bestuurders van steden in het Noorderkwartier,
– leden van gewestelijke bestuurscolleges: het Hof van Holland, de Hoge Raad

etc.,
– leden van de Ridderschap,
– bewindhebbers van de VOC.
De namen van de polderbestuurders van het eerste uur zijn vrijwel steeds te vin-
den in de resoluties van hoofdingelanden en de rekeningboeken. De resolutie-
boeken vermelden wie bij de vergaderingen aanwezig waren en in de rekening-
boeken komen de namen van de bestuurders voor onder de uitgavenpost lonen
en ‘tractementen’. Verder ondertekenden de polderbestuurders de rekeningen
voor goedkeuring. Bij enkele polders begonnen de rekeningboeken zelfs met
een opsomming van de in dat jaar figurerende bestuurders.51 In het geval van de
Purmer, waar slechts fragmenten van rekeningboeken uit de beginjaren aanwe-
zig zijn, kon gebruik worden gemaakt van een zich in het waterschapsarchief be-
vindend document met een volledig overzicht van alle namen.52 Belonje voegde
dergelijke overzichten toe aan zijn geschiedschrijving van de door hem onder-
zochte polders, maar deze reeks omvat slechts drie van de door ons geselecteer-
de polders.53 Voor de Beemster konden we terugvallen op Boumans studie van
de Beemster.54

Overzichten met de namen van Amsterdamse en Alkmaarse regenten in de
eerste helft van de zeventiende eeuw bestaan reeds en kunnen als zodanig wor-
den gebruikt.55 Ook de namen van de Hoornse regenten zijn makkelijk terug te
vinden. In het oud-archief van die stad bevinden zich lijvige boekwerken met vol-
ledige opsommingen.56 Van de overige steden in het Noorderkwartier zijn de ge-
gevens moeilijker te achterhalen. Alleen van de Purmerendse bestuurders is een,
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50  In die gevallen waar achter eenzelfde naam mogelijk verschillende personen schuil gaan, is die naam
meerdere keren in het bestand ingevoerd.
51  Dit was bijvoorbeeld het geval in de rekeningboeken van de Beemster.
52  WA, AWP inv. nr. 109.
53  Belonje, 1929; Idem, 1933 De Schermeer en Idem, 1933 De Zijpe en Hazepolder.
54  Bouwman, 1857.
55  Voor Amsterdam zie: Wagenaar, 1760); voor Alkmaar: Cox, 2005.
56  WFA, OA Hoorn, berg. nrs. 89 en 90.



zij het onvolledige, opgave beschikbaar.57 Voor de steden Edam en Monnicken-
dam hebben wij onze toevlucht genomen tot de vroedschapsresoluties uit de ja-
ren rondom de bedijking van de Purmer en de Wijde Wormer.58

Voor de namen van de meest vermogende Amsterdamse ingezetenen kunnen
we terugvallen op belastingkohieren uit 1585 en 1632.59 Deze twee momentop-
names liggen in de tijd gezien dicht genoeg bij die van een aantal bedijkingen
om een waardevolle input te verstrekken. De belastingkohieren uit deze periode
van de steden in het Noorderkwartier zijn verloren zijn gegaan, zodat moeilijk
een overzicht van welgestelde burgers valt op te stellen. We hebben ons bij deze
steden daarom noodgedwongen beperkt tot de groep van regenten.

De waarschijnlijk belangrijkste groep waaruit de investeerders konden voort-
komen was die van de Amsterdamse kooplieden. Door Gelderblom is bij zijn on-
derzoek naar de bijdrage van Zuid-Nederlandse kooplieden aan de bloei van de
Amsterdamse stapelmarkt in de jaren 1578-1630, in samenwerking met Lesger,
Al en Bloothoofd, een overzicht gemaakt van de kooplieden die in die periode in
de stad werkten.60 In dit bestand met ruim 5.000 namen komen 852 Zuid-Neder-
landse kooplieden voor. Van deze database is dankbaar gebruik gemaakt.61 Daar-
naast bewezen de overzichtswerken van Elias over ‘de Vroedschap van Amster-
dam’ en Van Dillen over de aandeelhouders in de Amsterdamse Kamer van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie hun nut.62

De kavelregisters geven aan dat zich onder de investeerders van het eerste uur
veel hoge Haagse ambtenaren bevonden, leden van het Hof van Holland, de
Hoge Raad en de Rekenkamer. Omdat zij in deze registers steeds met opgave van
hun functie worden genoemd, levert identificatie weinig problemen op. Dat
geldt ook voor de groep van edelen.

Met genoemde gremia zijn we nog lang niet volledig. We hoeven maar te den-
ken aan de groep van invloedrijke regenten uit de steden in het Zuiderkwartier
van Holland, die in bovengenoemde opsomming ontbreekt. Ook in de rondom
de droog te leggen meren gelegen dorpen bevonden zich ongetwijfeld belang-
stellenden. Van dit hiaat in de identificatieprocedure wordt echter geen grote
impact verwacht. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat representanten uit
deze groepen zich slechts mondjesmaat lieten zien en dat in die gevallen waarin
zij een rol van betekenis speelden, hun achtergrond op andere wijze naar voren
komt.
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1.4  Indeling van het boek

Alvorens op de onderzoeksvragen in te gaan, wordt eerst de nodige achter-
grondinformatie verstrekt. In hoofdstuk 2 staan we stil bij de geschiedenis van de
landaanwinning in het Noorderkwartier en de groeperingen die daarbij betrok-
ken waren. Onze aandacht gaat uit naar de overheidsinstanties met een bestuur-
lijke stem in het kapittel en de groeperingen die van de landaanwinning hoop-
ten te profiteren of er de nadelige gevolgen van ondervonden.

De landaanwinningsprojecten volgden doorgaans eenzelfde patroon. Hoofd-
stuk 3 geeft een overzicht van de belangrijkste onderdelen, eerst de stappen
voorafgaand aan octrooiverlening en vervolgens die tijdens de bedijking. Tevens
bespreken we de achtergronden van het octrooi en de voornaamste clausules die
daarin voorkomen.

De inpolderingskosten van de Schermer komen in hoofdstuk 4 aan de orde.
De gevolgde aanpak beoogt inzicht te verschaffen in de wijze van financiering, de
totale uitgaaf en de bijdrage van de verschillende projectonderdelen daaraan.
Tevens pogen we een indruk te krijgen van het kostenverhogend effect als gevolg
van de maatregelen die het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen
de bedijkers opdrong als voorwaarde voor toestemming tot bedijking. Waar de
beschikbare gegevens dat toelaten, wordt ingegaan op organisatorische en tech-
nische aspecten.

In hoofdstuk 5 passeren de inkomsten en uitgaven van de overige bedijkingen
de revue. Overeenkomsten en verschillen tussen de polders worden belicht en
gerelateerd aan de daarvoor verantwoordelijke factoren.

Om inzicht te verkrijgen in de door de investeerders behaalde rendementen
zijn we aangewezen op gegevens over de ontwikkeling van de grond- en pacht-
prijzen in de nieuwe polders. In hoofdstuk 6 gaan we uitvoerig in op het achter-
halen daarvan, met speciale aandacht voor de verpondingsregisters, van belang
voor de pachtprijzen, en de financiële administraties van de in handen van de
steden terecht gekomen kavels. Het ontbreken van veel gegevens en een sterk
uiteenlopende prijsontwikkeling binnen de polders laten nauwkeurige en een-
duidige rendementsberekeningen niet toe. Wel kunnen we in grote lijnen het
beeld schetsen zoals zich dat in de eerste decennia na de bedijkingen heeft ont-
wikkeld. De teleurstellende gang van zaken in een aantal polders wordt nader
toegelicht aan de hand van een beschrijving van de financiële gang van zaken
met betrekking tot de investeringen van Alkmaar in de Heerhugowaard en de
Schermer.

De investeerders komen in hoofdstuk 7 aan bod. Daarbij gaat de aandacht
vooral uit naar hun geografische en maatschappelijke achtergrond en de hoog-
te van hun investeringen. Omgekeerd wordt de participatiegraad vanuit ver-
schillende gremia nagegaan. Tegen de achtergrond van de grote belangstelling
voor deelname, vooral bij de latere bedijkingen, poneren we de stelling dat de
bedijkers konden bepalen wie zij bij hun project wilden betrekken. De aanname
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dat hun voorkeur daarbij uitging naar bestuurders op posities van waaruit zij hun
gewicht ten gunste van de bedijking in de schaal konden werpen, gebruiken we
als leidraad bij de analyse van de investeerdersbestanden. We beëindigen het
hoofdstuk met een korte beschouwing over de mogelijke drijfveren die de parti-
cipanten tot deelname bewogen.

Het geheel wordt afgesloten met een samenvatting en de belangrijkste con-
clusies.
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2  Landaanwinning en de daarbij betrokken
partijen

2.1  Landaanwinning, 1532-1650

Het omdijken en droogleggen van de Achtermeer (35 ha) bij Alkmaar omstreeks
1532 markeert een omslag in de strijd van de Noord-Hollanders tegen het water.
Ging het tot dan toe om bescherming van bestaand land door de aanleg van dij-
ken, voor het eerst maakten de bewoners van het waterrijke gebied zich nu ook op
om land aan water te onttrekken. Daarmee kwam een indrukwekkende reeks van
bedijkingen op gang, die pas ruim honderd jaar later, kort na de droogmaking van
de Starnmeer, een voorlopig einde vond.1 Eigenlijk weten we niet zeker of de Ach-
termeer kan bogen op het predikaat van eerste droogmakerij. Vast staat slechts dat
dit de eerste droogmakerij is, waarvan de ontstaansgeschiedenis in eigentijdse do-
cumenten valt te traceren.2 Na de drooglegging van dit meertje volgden de land-
aanwinningsprojecten elkaar in hoog tempo op, in eerste instantie vooral in het
Geestmerambacht en rond Alkmaar.3 Waterbouwkundige technieken, zoals dijk-
aanleg, sluizenbouw en bemaling, waren voldoende ver ontwikkeld om dit soort
ondernemingen aan te kunnen.4 Niet alle inpolderingen verliepen zonder slag of
stoot, maar over het algemeen leverden de eerste droogmakerijen weinig techni-
sche problemen op. Welgestelde ondernemers richtten hun vizier daarom al snel
op plassen van grotere omvang. Zo kwamen rond 1562 de gezamenlijk ongeveer
1.300 ha metende Bergermeer en Egmondermeer aan de beurt.5 Deze polders wa-
ren te groot om met één molen te bemalen en kenden de primeur van een op-
splitsing in onderafdelingen, ieder met een eigen molen.

Spectaculair waren de eveneens al in zestiende eeuw plaats vindende bedijkin-
gen van de Zijpe. Na een aantal vergeefse aanzetten in de veertiende en vijftien-
de eeuw, volgde in 1552 de eerste serieuze poging door de Utrechtse kanunnik
Jan van Scorel en consorten.6 Dit keer verkeken de bedijkers zich enigszins op de
zwaarte van de onderneming. Tot drie keer toe begaven de dijken het in een
tijdsbestek van nog geen twintig jaar, zij het één keer door het oorlogsgeweld.7

1  Schultz, 1992; Borger en Bruines 1994, 49-53 en Van der Ven, 2003; 159-162.
2  Borger, 2004, 37-49.
3  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 77-82.
4  Van de Ven, 2003, 132-141 en 175-188 en Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 59-64.
5  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 79-82.
6  Belonje, De Zijpe 1933, 6. Jan van Scorel werd later vooral bekend als schilder. Zijn bemoeienis met de be-
dijking van de Zijpe komt onder andere tot uiting in een aan hem toegeschreven kaart uit 1552 of 1553, met
daarop een weergave van de werkzaamheden tijdens de bedijking: Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 87.
7  Belonje, De Zijpe 1933.



Het ging om inpoldering van een ten noordwesten van de Westfriese Omringdijk
gelegen wad, waar niet op eerdere ervaringen kon worden teruggevallen.8 De
grootte van het gebied (bijna 7.000 ha) en de geaardheid van het terrein stelde
de bedijkers voor geheel nieuwe uitdagingen. Voor het opwerpen van de ringdijk
kon niet, zoals gebruikelijk bij het droogleggen van meertjes, van ter plaatse aan-
wezig veen of klei gebruik worden gemaakt. Aan de westkant van de nieuwe pol-
der was slechts zand voorradig als bouwmateriaal en in het noorden diende uit
het wad opgediepte slikker als ‘specie’ en kwam de zeedijk op de slappe wadbo-
dem te rusten.9 Vooral deze laatste omstandigheid zorgde bij de later plaats vin-
dende bedijking van de Wieringerwaard voor veel tegenslag. Daar kwam nog bij
dat een zeedijk aan veel grotere krachten bloot stond dan een dijk in het bin-
nenland. Uiteindelijk werden beide bedijkingspogingen succesvol afgerond.10
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8  Omstreeks deze tijd was al wel veel ervaring opgedaan met het bedijken van buitendijkse gebieden in
Zuidwest-Nederland. Jan van Scorel schakelde daarom de uit die streek afkomstige waterbouwkundige An-
dries Vierlingh in als technisch adviseur: Hullu, 1920, 292-305; Bremer, 1984, 8-10 en Bremer, 1997, 20-21.
9  Van de Ven, 2003, 135.
10  Belonje, De Zijpe 1933; Jonker, 1960. De definitieve bedijking van de Zijpe vond in 1597 plaats, die van
de Wieringerwaard kwam in 1611 tot een succesvol einde.

Afb. 2.1  De eerste droogmakerijen in Noord-Holland vonden vooral in de omgeving van Alkmaar plaats. De
vroegst gedocumenteerde droogmakerij is die van de Achtermeer, even ten zuiden van de ommuurde stad. Plat-
tegrond van Alkmaar. Joan Blaeu, 1649.



In de eerste decennia van de zeventiende eeuw kwamen de grote meren aan
de beurt. Deze ondernemingen overtroffen qua omvang en diepte alles wat daar-
voor was gepresteerd en kenden ook als gevolg van politieke weerstand een toe-
genomen complexiteit. Wel kon men voortborduren op bestaande technologie.
Vermeldenswaard zijn slechts de nieuwe bemalingstechnieken die het mogelijk
maakten de diepgang van deze meren te overwinnen door gebruikmaking van
molengangen met molens op verschillende niveaus.11 Geïntegreerde molengan-
gen met meerdere molens op één niveau verhoogden verder de robuustheid van
het bemalingssysteem.12 Technisch gezien verliepen deze grootschalige projec-
ten over het algemeen voorspoedig. De dijkdoorbraken waarmee de Beemster
en de Wijde Wormer tijdens de droogmaking werden geconfronteerd, beteken-
den een strop voor de bedijkers en investeerders. Ze kunnen echter moeilijk aan
onvolkomenheden in het technisch kunnen worden geweten. De net aangeleg-
de en niet ingeklonken dijken rondom deze polders waren gewoonweg nog niet
bestand tegen de druk van het als gevolg van dijkdoorbraken langs de kust ab-
normaal hoog wassende water in de Schermerboezem.13

Tegen het midden van de eeuw kwam er plotseling een einde aan de indruk-
wekkende reeks van inpolderingen. Van een opraken van daartoe geschikte wa-
terplassen was geen sprake. Vooral buitendijks, noordelijk van de Zijpe en de
Wieringerwaard, lagen nog voldoende interessante mogelijkheden. Veel eerder
liet zich gelden dat de economie, na een lange periode van ongekende bloei,
over haar hoogtepunt heen raakte en er een einde kwam aan de jarenlange stij-
ging van grond- en pachtprijzen.

2.2  Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland
en West- Friesland14

Kwam het offensief tegen het water in de eerste helft van de zestiende eeuw van
de grond, in defensief opzicht begon de strijd veel eerder. De waterhuishouding
in het aan veengronden rijke Noorderkwartier hield de bewoners bezig vanaf het
moment dat zij zich hier vestigden. Ontginning van het gebied, met name verla-
ging van het grondwaterpeil door afwatering, leidde al snel tot bodemdaling.
Oxidatie en inklinking van het veen deden hun werk en omdat de zee directe
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11  Van Zwet, 2004 , 72.
12  Ibidem. Het concept van grote, geïntegreerde molengangen vond toepassing in de Beemster, de Heer-
hugowaard en de Schermer.
13  Voor de dijkdoorbraken van de Beemster zie: Bouman, 1857, 100-104 en voor die van de Wijde Wor-
mer: Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 160. Volgens De Roever waren de dijkdoorbraken van de Beemster
in januari 1610 mede het gevolg van de grote tijdsdruk waaronder werd gewerkt. De dijken kregen onvol-
doende gelegenheid om te ‘zetten’: De Roever, 1944, 81-82. Hij bekritiseerde ook het gebruik van veen als
bouwmateriaal voor de ringdijk.
14  In onderstaande paragraaf is dankbaar gebruik gemaakt van gegevens uit hoofdstuk 2 van Borger en
Bruines, 1994. Zie ook: Belonje, 1945.



toegang had tot het binnenwater was er ondanks de genomen maatregelen in
toenemende mate sprake van wateroverlast. Over het hoe en wanneer van de eer-
ste beschermende maatregelen tegen het opdringende zeewater is weinig be-
kend. Grootschalige projecten lieten echter niet lang op zich wachten. Aange-
nomen wordt dat West-Friesland, de Zeevang en de Zaanstreek al in het midden
van de dertiende eeuw van een omringdijk waren voorzien. Dit is in opmerkelijk,
aangezien het gezag van de Hollandse graven zich in die tijd nog niet over het ge-
hele gebied uitstrekte. Kennelijk waren ook lokale gemeenschappen in staat om
de handen ineen te slaan en ondernemingen van een dergelijk formaat van de
grond te krijgen.15
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15  Er zijn aanwijzingen dat het klooster Egmond een belangrijke coördinerende rol heeft gespeeld bij het
totstandkomen van de Westfriese Omringdijk: Borger en Bruines, 1994, 19.

Afb. 2.2.1  Omstreeks 1300 had het zeewater nog vrij toegang tot de Noord-Hollandse binnenwateren. Op de
reconstructiekaart uit 1916 van A.A. Beekman van Noord-Holland zien we openingen in de dijken bij Schar-
dam, Edam, Monnickendam en Krommeniedijk.



Met het opwerpen van de dijkringen waren de problemen niet opgelost. Zo-
lang de grote meren in open verbinding stonden met de zee en het zeewater bij
hoge stormvloeden vrijelijk naar binnen kon dringen, hadden de dijken het
zwaar te verduren en stonden de oevers van de grote meren sterk aan afkalving
bloot. Met de jaren verslechterde de situatie en om deze ontwikkeling tegen te
gaan werden in de dertiende en veertiende eeuw de meeste zeegaten afgeslo-
ten.16 Als eerste kwamen de mondingen van de Rekere, ten zuiden van het Zijper
wad, en van de Zaan, bij het IJ, aan de beurt.17 Niet lang daarna, nog vóór 1319,
volgde de afsluiting van de Korsloot, een open verbinding tussen de Beemster en
de Zuiderzee.18 De Krommenije werd rond 1357 gesloten, door middel van de
Nieuwendam, en als laatste in deze reeks vond omstreeks 1401 de afsluiting van
de Purmer Ee bij Monnickendam plaats.19

Ondanks deze maatregelen liet de toestand in de anderhalve eeuw daarna veel
te wensen over.20 De bodemdaling zette zich voort en het getijdenwater had nog
steeds vrije toegang. In de Nieuwendam bij Krommenie bevond zich ten behoe-
ve van de visserij ‘een gat in den dijck’ van bijna 5 meter wijd en de in de tweede
helft van de veertiende eeuw gemaakte nieuwe verbinding tussen de Purmer en
de Zuiderzee bij Edam was zelfs helemaal open.21 Het water in de vele stroompjes
en meren van het Noorderkwartier stond daardoor in de wintermaanden regel-
matig hoger dan gewenst en voor het ingesloten land werd het steeds moeilijker
af te wateren.

Hoewel het proces van verslechtering heel geleidelijk verliep en er niet plotse-
ling sprake was van een crisissituatie, begreep het landsheerlijk gezag onder Ka-
rel V dat het tijd werd om in te grijpen. De bemoeienis van de Hollandse grafe-
lijkheid met de waterhuishouding benoorden het IJ was niet nieuw. Na vestiging
van hun gezag in 1289 in alle delen van het Noorderkwartier lieten de graven zich
al gauw op waterstaatkundig gebied gelden. Aanvankelijk was hun inbreng voor-
al passief. Ze gingen niet verder dan het geven van toestemming tot de aanleg van
dammen, sluizen en dijken. Geleidelijk aan werd hun betrokkenheid echter gro-
ter en namen zij ook zelf initiatieven. Na een alsmaar toenemende stroom van
klachten culmineerde deze tendens in een door Karel V in 1544 verstrekte op-
dracht tot onderzoek naar de waterhuishouding in het Noorderkwartier.22
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16  Aten, 1995, 16-18.
17  De afsluiting van de Rekere vond waarschijnlijk al omstreeks 1270 plaats: Beenakker, 1988, 42. De
Hoogen Dam of Zaandam volgde omstreeks 1300.
18  Borger, 1975, 27-29.
19  De bij Monnickendam aangelegde dam werd evenals die in de Krommenije aangeduid als Nieuwen-
dam.
20  Aten, 1995, 18.
21  Borger en Bruines, 1994, 32. Nog in 1465 beval het Hof van Holland op verzoek van de heer van As-
sendelft ter wille van de visserij bij de Nieuwendam in de Krommenije ‘een gat in den dijck te laten’. Edam
verzette zich tegen het aanbrengen van sluisdeuren in de doorvaart bij de stad, beducht als het was voor het
dichtslibben van haar haven.
22  Borger en Bruines, 1994, 34-35.



De bevindingen en adviezen van de hiermee belaste commissarissen Van
Bronckhorst en Stalpaert lieten aan duidelijkheid weinig te wensen over. Uit-
gangspunt van de door hen voorgestelde maatregelen was een betere beheersing
van het waterpeil. Essentieel voor het bereiken van deze doelstelling was het
dichten van de laatste zeegaten, de open sluizen in Edam en de Krommenije. Ka-
rel V nam deze voorstellen over en bij octrooi van 17 december 1544 droeg hij de
uitvoering van de plannen aan beide commissarissen op. Dit besluit wordt wel ge-
zien als de stichtingsakte van de Schermerboezem.23 De oprichting van de orga-
nisatie belast met het beheer van de boezem, het Hoogheemraadschap van de
Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en West-Friesland, liet nog even op
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23  Borger en Bruines, 1994, 40.

Afb. 2.2.2  Op 17 maart 1660 besloot het bestuur van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Slui-
zen in Kennemerland en West-Friesland een grote overzichtskaart te laten maken van het onder haar ressorte-
rende gebied. De opdracht ging naar Jan Jansz. Dou, telg uit een bekend landmetersgeslacht, die er een kleine
twintig jaar over deed. De in zestien bladen uitgegeven kaart verscheen in later jaren ook als vier- en één-
bladsuitgave. Hier is de éénbladsuitgave uit 1745 afgebeeld (noorden links).



zich wachten. Deze kwam formeel in 1566 tot stand.24 Daarmee waren alle pro-
blemen nog niet opgelost. De weerstand tegen het dichten van de laatste open
zeegaten was groot, met name bij het stadsbestuur van Edam, dat zich grote zor-
gen maakte over het dichtslibben van de haven. Pas tegen het einde van de eeuw
zag het hoogheemraadschap kans daar sluisdeuren te plaatsen.

Was de taak van het hoogheemraadschap oorspronkelijk vooral waterkerend,
geleidelijk aan trad het belang van een goede afwatering meer op de voorgrond.
Veel speelruimte bij de regulering daarvan was er niet. Overtollig water werd als
vanouds op zee gespuid, maar in plaats van een vrije lozing op het buitenwater
verliep deze nu via sluizen. Dit systeem kende zijn beperkingen. De afvoercapa-
citeit had zijn limiet en alleen als het peil van het buitenwater dat toestond kon
er geloosd worden. Bij hoge zeewaterstanden verviel deze mogelijkheid en fun-
geerden de binnenmeren als berging of boezem. Deze bufferfunctie werd even-
eens aangesproken in tijden van overvloedige regenval. Beide scenario’s deden
zich regelmatig voor en een stijging van het peil in de Schermerboezem was dan
onvermijdelijk.

Al met al was er sprake van een precaire balans, waarin het reservoir van de
binnenmeren node kon worden gemist. Verstoring van deze balans als gevolg
van landaanwinning bezorgde het hoogheemraadschap de nodige hoofdbre-
kens. Aanvankelijk waren het vooral kleine meertjes die verdwenen en waren de
effecten beperkt. Naarmate het oppervlak van de boezem verder afnam en ook
de grote meren aan de beurt kwamen, was er echter meer reden voor zorg. Het
hoogheemraadschap zag deze ontwikkeling met lede ogen aan en kon zich niet
veroorloven nog langer aan de zijlijn te blijven. Het begon zich tegen de groot-
schalige bedijkingsplannen te verzetten en vond goede weerklank voor haar zor-
gen bij de Staten. Die gingen voortaan pas akkoord met voorstellen tot bedijking
als er door de plannenmakers compenserende maatregelen met het hoogheem-
raadschap waren overeengekomen. Deze werden als voorwaarde voor toestem-
ming in het bedijkingsoctrooi opgenomen.

In de onderhandelingen met de bedijkers stond Uitwaterende Sluizen maar
één optie ter beschikking: een verhoogde afvoercapaciteit van het boezemwater.
Dat kon door verbreding en uitdieping van bestaande afwateringskanalen of, zo-
als bij de bedijkingen van de Beemster en de Schermer, door aanleg van nieuwe
afwateringen.25 Naarmate het proces van boezemkrimp voortschreed, schroefde
Uitwaterende Sluizen de eisen op. Vooral de Schermer ondervond hier de gevol-
gen van. Niet alleen kreeg deze droogmakerij de aanleg van twee nieuwe afwate-
ringskanalen opgedrongen, het hoogheemraadschap stelde ook eisen aan de af-
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24  Het octrooi van 1544 regelde wel het beheer van de binnenboezem, maar liet na een bestuur aan te
stellen en liet zich ook niet uit over de financiering van de te maken kosten. Pas met de bekrachtiging in
1566 door Filips II van de in 1565 tot stand gekomen bestuurlijke organisatie kwam het hoogheemraad-
schap formeel tot stand: Borger en Bruines, 1994, 44-45.
25  Danner, 1987, 23-27; Danner, 1983, 11 en 23-31.



metingen van de ringvaart. Die dienden aan specificaties te voldoen, die alles wat
eerder op dit gebied was gepresteerd deden verbleken.26 Dergelijke afspraken
schroefden de bedijkingskosten vanzelfsprekend sterk omhoog. Het hoogheem-
raadschap deed echter niet meer dan haar plicht. Dankzij de genomen maatre-
gelen werd de bewoonbaarheid van het Noorderkwartier gewaarborgd.
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26  Danner, 1983, 41.

Afb. 2.2.3  Het wapen van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-
Friesland, bevestigd aan het hek dat toegang geeft tot het Gemeenlandshuis te Edam. In goud een dubbele ade-
laar van sabel, gebekt, getongd en gepoot van keel, iedere kop omgeven met een aureool van goud, met op de
borst een schild van goud, beladen met een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur, en een van sabel
gevoegde, gemetselde muur, in het midden onderbroken door een even hoge, dubbele sluisdeur en aan weerszij-
den daarvan voorzien van boogvormige openingen waarin eveneens een dubbele sluisdeur is aangebracht bo-
ven de deur een ononderbroken schot, alles van natuurlijke kleur. Het schild gedekt met een gouden keizers-
kroon, gevoerd van azuur.



2.3  De Staten van Holland en West-Friesland27

Aanslibbingen en buitendijkse waardgronden behoorden vanouds tot de grafe-
lijke domeinen.28 Wilden bedijkers deze in eigendom krijgen dan dienden zij
zich tot de landsheer te wenden. Zo werden de vroegste octrooien voor bedijking
van de Zijpe uitgegeven door Filips de Goede (1443), Maximiliaan (1487), Karel
V (1516, 1552) en Filips II (1561) in hun functie als graaf van Holland.29 Ten aan-
zien van de binnenlandse meren bestond begin zestiende eeuw nog geen juris-
prudentie. Toen er rond 1530 plannen op tafel kwamen om de nabij Alkmaar ge-
legen Achtermeer in te dijken, schakelde de kanselarij van de Grafelijkheid dan
ook haar adviesorganen, de Raad en de Rekenkamer, in om zich hierover uit te
spreken.30 Kon de Grafelijkheid bij bedijking van een meer dezelfde rechten
doen gelden als bij die van een getijdengebied (gronden die tijdens vloed regel-
matig onder water stonden), of lag droogmaking juridisch op één lijn met de vor-
ming van een molenpolder (de omdijking van reeds bestaand land)?31 In het
laatste geval waren de in de loop van de tijd gegroeide eigendomsverhoudingen
doorslaggevend en had de landsheer in het gros van de gevallen geen zeggen-
schap. De besluitvorming kwam moeizaam tot stand, maar liet aan duidelijkheid
niets te wensen over. Binnenmeren als de Achtermeer, zo stelden de grafelijke
adviesorganen, maakten deel uit van de Grafelijke domeinen. Dit betekende dat
voor droogmaking toestemming was vereist.

Na het afzweren van de landsheer tijdens de Opstand eigenden de Staten van
Holland en West-Friesland zich de grafelijke rechten op de domeinen toe. Het
beheer bleef in handen van de Hollandse Rekenkamer en de desbetreffende ter-
reinen behielden de aanduiding ‘grafelijk’. Wilden particulieren deze gronden
of plassen in eigendom krijgen, dan dienden zij zich vanaf nu tot de Staten te
wenden. In de bedijkingsoctrooien kwamen zeggenschap en bevoegdheid expli-
ciet aan de orde. Zo verleenden de Staten in het octrooi van de Beemster toe-
stemming tot bedijking van de ‘gronden, de Graaflijkheid van Holland van ouds
competerende, als hetgeen door annexie der stede Purmerende de Graaflijk-
heid is aangekomen, mitsgaders hetgeen de Gravin van Arenberg in dezelve
Beemster eertijds heeft toebehoord’.32 Het octrooi van de Heerhugowaard sprak
over het ‘water vande Waert omtrent de stadt Alckmaer gelegen/ende voort
meerendeel de Graeffelycheyt van Hollandt ende Westvrieslant in eygendomme
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27  Voor een beschrijving van de rol van de Staten van Holland en West-Friesland en de samenstelling en
bevoegdheden van dit hoogste gewestelijke bestuurscollege, zie Israel, 1996, 305-314.
28  Jonker, 1960, 53.
29  Belonje, 1933, 4, 6 en 20.
30  Borger stond recentelijk stil bij deze kwestie: Borger, 2004, 37-49. Op grond van de gevolgde procedu-
re bij de droogmaking van de Achtermeer en overeenkomstenen en verschillen in de desbetreffende be-
woordingen in het bedijkingsoctrooi en in een tegelijkertijd verleend octrooi dat betrekking had op de om-
dijking van oud land, kwam Borger tot de conclusie dat het hier om ‘rechtsvinding’ ging.
31  Ibidem.
32  Bouman, 1857, 42. Zie ook Danner, 1987, 18-19.



toebehoorende’.33 Bij andere bedijkingen beriepen de Staten zich soms op hun
‘rechterwetenschap, volcomen macht ende authoriteyt’.34

Zoals uit bovenstaande formuleringen blijkt, berustte het eigendomsrecht op
de meren in de zeventiende eeuw niet overal meer voor de volle honderd pro-
cent bij de overheid. In een aantal gevallen was de zeggenschap in de loop van de
tijd terechtgekomen in handen van aangrenzende heerlijkheden of steden. Zo
behoorde het oostelijk gedeelte van de Beemster aan Lambert Wijngaertsz. van
Vollenhoven, die deze gronden van graaf Karel van Arenberg en diens weduwe
in zijn bezit had gekregen.35 De desbetreffende kavels stonden bekend als de
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33  RAA, AWH inv. nr. 637.
34  RAA, AWZ inv. nr. 80; WA, AWP inv. nr. 583.
35  Volgens eigen zeggen kreeg Lambert Wijngaartsz. van Vollenhoven, baljuw van Oosthuizen, kort voor
de bedijking van de Beemster het eigendomsrecht op de Arenberger gronden in handen. Hij stond de gron-
den tegen een behoorlijke vergoeding af en trad als zestiende participant toe tot het consortium van bedij-
kers. Gedurende korte tijd functioneerde hij als dijkgraaf: Danner, 1987, 7-8 en 18-19.

Afb. 2.3.1  Notulen van de vergadering van de Staten van Holland en West-Friesland van 17 mei 1607. Op
die dag werd het verzoek van een consortium van Amsterdamse kooplieden om de Beemster te mogen bedijken
behandeld. De Staten stuurden het verzoek voor advies naar de Rekenkamer.



Arenberger gronden. Met de koop van de heerlijkheden van Purmerland en Il-
pendam in 1618 kreeg Volkert Overlander een deel van de Purmer in handen.36

In al deze gevallen dienden de bedijkers ook met deze eigenaren overeenstem-
ming te bereiken.

In navolging van de landsheer waren de Staten doorgaans geneigd voorstellen
tot bedijking welwillend te bezien. Zoals zij zelf opmerkten ‘is van alle oude tij-
den door de Graven van Holland, en daarna door Ons altijd verstaan dat de be-
dijking en toemaking van nieuwe landen in Holland in alle manieren behoorden
bevorderd te worden’.37 De initiatiefnemers tot droogmaking van de Starnmeer
konden bij hun aanvraag niet nalaten op te merken dat zij een gunstige beschik-
king verwachtten, aangezien de overheid een reputatie had opgebouwd te ‘favo-
riseren de dijkagie waarmede water tot landt werde gereduceert’.38
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36  WA, AWP inv. nr. 109.
37  Bouman, 1857, 37.
38  RAA, AWSt, inv. nr. 214.

Afb. 2.3.2   Octrooi van de Heerhugowaard. Hier een weergave van de op perkament geschreven en van een
lakzegel voorziene versie die aan de aanvragers van het octrooi werd uitgereikt. 



2  Landaanwinning en de daarbij betrokken partijen 43

Afb. 2.3.3  Het gedrukte exemplaar van het Octrooi van de Heerhugowaard zoals dat kort na de bedijking
uitkwam en in 1781 werd herdrukt.



De Staten hadden uiteenlopende redenen voor hun positieve attitude. Van
oudsher had de overheid zich verantwoordelijk getoond voor beteugeling van
het gevaar dat van het water uitging. Om veiligheidsredenen ontwikkelde hertog
Aelbrecht al in de vijftiende eeuw een initiatief tot bedijking van de Zijpe.39 De
oprichting van Uitwaterende Sluizen in de zestiende eeuw en de afsluiting van de
laatste met het buitenwater in verbinding staande zeearmen zijn daar eveneens
lichtende voorbeelden van. Maar met deze handelingen was de dreiging van het
water nog niet weggenomen. Een groot deel van het Noord-Hollandse landschap
werd ingenomen door binnenwater en er ging een toenemende gevaar uit van
de gestaag groeiende plassen. De door najaars- en winterstormen opgezweepte
golven hadden vrij spel met de slappe oevers. Jaarlijks werden grote hoeveelhe-
den veengrond weggespoeld en het onderhoud aan de binnendijken vergde
steeds meer geld.40 De Staten verwelkomden daarom de inpolderingsprojecten
die hier een einde aan maakten. Omgekeerd gebruikten de aanvragers van een
octrooi de argumenten van veiligheid en kostenbesparing om hun pleidooi
kracht bij te zetten.

De bedijkers van de Beemster drongen in hun verzoekschrift aan op spoed,
aangezien ‘alle jaren meer dan vijfentwintig morgen land, daar rondom gelegen
door het water afgenomen wordt en afgespoeld’.41 Een minstens even groot ge-
vaar, zo betoogden zij, school in het gegeven dat bij storm de bodem van het
meer ‘door het geweld van de winden geroerd en weggedreven wordt, waardoor
met’er tijd gebeuren zou, dat de Beemster van zulk een diepte en grootte zou
kunnen worden’ dat de dijken rond het meer slechts met veel moeite en tegen
hoge kosten in stand gehouden konden worden en dat het onmogelijk werd het
meer alsnog droog te leggen.42 De stad Alkmaar, aanvrager van het octrooi voor
de Schermer, wees erop dat door bedijking ‘den geheelen Huygendijck ende an-
dere dijcken ende landen Oostwaert van de stadt geleghen t’eenemael be -
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39  Belonje, 1933, 2. De Westfriese Omringdijk moest het achterliggende land beschermen tegen de
Noordzee. Bij hevige stormen kreeg de dijk het zwaar te verduren en alleen tegen hoge onderhoudskosten
waren de inwoners van Geestmerambacht en de Schager- en Niedorperkoggen in staat het gevaar langs de
noordwestkust te keren. Deze ambachten waren zeer gebaat bij bedijking van de Zijpe, waardoor een deel
van de Omringdijk zijn zeekerende functie verloor. In later jaren toonden de Staten zich eveneens gevoelig
voor de veiligheidsproblematiek in deze regio. In het bedijkingsoctrooi van de Zijpe uit 1596 stelden zij dat
‘de voorsz. Zijpe weder bedijckt zijnde’ de achterliggende gebieden ‘tegens de Zee te meer verseeckert,
ende van jaarlijcxe onkosten van heure zee-dicken ende andere wercken merckelijcken verlicht souden wor-
den’: RAA, AWZ inv. nr. 80.
40  Een grote risicofactor in het Noorderkwartier in begin van de zeventiende eeuw vormde de Huigen-
dijk, die het water in het Schermeer scheidde van de noordelijk gelegen Zuyder-Waert of Heerhugowaard.
De strook land langs deze dijk was in de loop der jaren vrijwel geheel weggeslagen en de dijk kon slechts met
veel moeite en tegen hoge kosten in stand worden gehouden. Doorbraak zou tot een ramp van niet te be-
schrijven proportie leiden. Met het ontstaan van een immense waterplas stond het voortbestaan van een
groot deel van het Noorderkwartier op het spel. Droogmaking van twee meren maakte een einde aan deze
dreiging.
41  Bouman, 1857, 38.
42  Ibidem.



droocht ende van alle aenslach van water soude werden gevrijt ende daerenbo-
ven oock menichte van morghentalen van de afspoelinge ende afslijtinge soude
werden geprecaveert, gelijck sij verthoonders des noodt sijnde, soude connen
bewijsen dat in eenighe jaeren herwaerts merckelijcke honderden morgentalen
aen die sijde van de Schermer ingegeten ende afgespoelt waren’.43

Het belang dat de overheid bij de landaanwinning had, beperkte zich echter
niet tot veiligheidsaspecten. Er lagen ook andere voordelen in het verschiet en
deze wogen misschien nog wel zwaarder. Na beëindiging van de oorlogshande-
lingen in deze streken en de sterke uitbreiding van het handelsnetwerk rond de
eeuwwisseling brak een periode van ongekende hoogconjunctuur aan. De be-
volking nam spectaculair toe, met als gevolg een sterk groeiende vraag naar voed-
sel en stijgende grondprijzen, niet alleen in de steden, maar ook op het platte-
land. Voor de voedselvoorziening, in het bijzonder graan, was men grotendeels
aangewezen op import uit het Oostzeegebied. Met het aanwinnen van land lonk-
te het perspectief van een grotere inheemse voedselproductie. In de octrooien
kwam dit motief herhaaldelijk naar voren. De initiatiefnemers tot droogmaking
van de Beemster lieten weten dat ‘de landen en de steden merkelijk meer be-
volkt en bewoond worden, dan voor 30 of 40 jaren’ en betoogden dat het be-
schikbaar areaal aan landbouwgrond verre van voldoende was voor de voedsel-
voorziening.44 Er was bovendien een snel groeiend tekort aan land voor de
vetweiderij van ossen, ‘daar van jaar tot jaar alhier doorgaans mede merkelijk
meerder ossen worden geweid’.45 Ook was er een groeiende behoefte aan grond
voor de teelt van ‘kool- en lijnzaad en andere vruchten’ … ‘zijnde over zulks ver-
scheidene lieden genoodzaakt alle practijken te zoeken in alle kwartieren, zoo in
het hooge als in het lage, dorre, drooge, natte en geheel ongecultiveerde plaat-
sen, om van onlanden goede teel- en weilanden tot grote kosten te maken’.46

Er waren eveneens, zo redeneerde men, grote voordelen te behalen op het ge-
bied van de werkgelegenheid. Nu was het door de snel groeiende bevolking
moeilijk ‘de groote menigte der ingezetenen en landlieden’ … ’alhier in Hol-
land te werk te kunnen brengen en in het land te houden; alzoo men van jaar tot
jaar ziet, dat er verscheidene landlieden vertrekken naar Frankrijk, Engeland,
Oostland en Groningerland en andere kwartieren, om werk en land te zoeken;
zulks, dat voor het gemeene land van Holland daaraan in alle manieren veel is
gelegen, dat er groote werken bij de hand genomen worden, waarmede vele lie-
den, zoo met arbeiden als met toemaken en bouwen, in het land zouden kunnen
gehouden worden. En alzoo het droogmaken en bedijken van de Beemster zou
zijn een groot en extra-ordinair werk’ ... ‘zou door den roep en de geruchten van
zoo groot een stuk niet alleen verscheidene landlieden, timmergezellen en an-
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der ambachtsvolk genoopt worden alhier te lande te blijven: maar zouden ook
verscheidene anderen, die alreeds vertrokken zijn, op zulk gerucht geïnviteerd
worden alhier in hun Vaderland weder te keren’.47 De Staten waren eveneens vol
goede verwachting van deze mogelijk gunstige effecten en stelden in het octrooi
dat ‘bij goed succes alle jaars merkelijk vruchten in het land meerder zullen ge-
wonnen en verteerd worden; en daarenboven de ingezetenen in verscheidene
manieren met werken, als anderszins, in het land gehouden en geoccupeerd zul-
len worden’.48 Ook bij andere octrooiverleningen werden deze drijfveren her-
haaldelijk naar voren gebracht.

Financieel liep de overheid geen risico. Het benodigde geld werd immers door
particulier initiatief bijeengebracht.49 Omgekeerd bood het nieuwe land na een
korte aanloopfase perspectief op een welkome toename van de belastingop-
brengsten. Alles bijeengenomen was er voor de gewestelijke overheid voldoende
reden zich positief achter de diverse voorstellen op te stellen.

Niet iedereen was echter ingenomen met de bedijkingsplannen en de Staten
hadden hiermee rekening te houden. De nadelige gevolgen van het kleiner wor-
den van de Schermerboezem zijn al aan de orde gekomen. Maar daarnaast zagen
steden hun handelsroutes in gevaar komen, vielen grote hoeveelheden oud land
aan de bedijkingen ten prooi en werden talloze vissers in hun broodwinning ge-
troffen. Soms was er sprake van rivaliteit en aasden meerdere partijen op het-
zelfde project.50 In al deze gevallen moesten de Staten erop toezien dat aan ie-
ders belangen zoveel mogelijk recht werd gedaan.51 Tot octrooiverlening gingen
zij pas over als de bedijkers met de belangrijkste partijen een schikking hadden
getroffen. Als de betrokken partijen er niet uitkwamen werden zij naar de on-
derhandelingstafel teruggestuurd. Vaak schakelden de Staten ook belangrijke
adviesorganen als de Rekenkamer, het Hof van Holland of de Hoge Raad in. Ten
behoeve van de gedupeerden met wie op het moment van octrooiverlening nog
geen regeling was overeengekomen namen zij in het bedijkingsoctrooi door-
gaans een clausule op dat die in alle redelijkheid schadeloos dienden te worden
gesteld.
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47  Ibidem.
48  Bouman, 1857, 40.
49  Alleen in de Zijpe kwamen uitzonderingen op deze regel voor. Na dijkdoorbraken in 1556 lieten de
geldschieters van het eerste uur het afweten. Vervolgens greep de overheid in de persoon van koning Filips
II in. Hij organiseerde de herstelwerkzaamheden en stelde zich garant voor alle uitgaven: Belonje, 1933, 14-
20. Bij de definitieve bedijking van de Zijpe in 1597 participeerde de overheid, als steun in de rug voor de
bedijkers, met een groot aantal kavels. Tegen betaling van alle achterstallige contributies werd zij eigenaar
van 370 morgen land die door de vroegere eigenaars verlaten waren en waar zich geen nieuwe gegadigden
voor hadden gemeld: Belonje, 1933, 17 en 70.
50  Dit was onder andere het geval bij de bedijking van de Schermer: Belonje, 1933 de Schermeer, 14.
51  Israel, 1996, 313.



2.4  De steden

Op lokaal niveau ontmoetten de bedijkers veel weerstand. Hoewel de vergroting
van het landbouwareaal de steden ongekende mogelijkheden bood voor uitbrei-
ding van hun marktgebied, waren ze beducht voor een verslechtering van hun
concurrentiepositie. Het ging daarbij vooral om veranderingen in de aan- en af-
voerroutes. De stadsbestuurders spanden zich tot het uiterste in om compense-
rende maatregelen toegezegd te krijgen. Andere steden, daarentegen, mochten
onder geen beding profijt trekken van de veranderingen in het landschap. Door
Aten is uitvoerig op deze verwikkelingen ingegaan.52

De grootschalige plannen mochten dan bedreigend overkomen, het was dui-
delijk dat het tij niet viel te keren. De steden deden er daarom verstandig aan bij
de uitvoering betrokken te raken en zo greep op de gang van zaken te krijgen.
Omgekeerd realiseerden de particuliere initiatiefnemers zich dat de steun van
de direct in hun belangen geraakte steden voor octrooiverlening onmisbaar was.
Opdat hun plannen zonder al te veel vertraging doorgang konden vinden, de-
den zij toezeggingen op infrastructureel gebied en waren zij vooral bij de latere
bedijkingen bereid de direct betrokken steden een rol toe te bedelen. Stedelijke
vertegenwoordigers werden opgenomen in de bestuurscolleges en in een aantal
gevallen kwam het octrooi op naam van de stad te staan. Voor de initiatiefnemers
was slechts van belang dat zij zelf het heft in handen hielden. Deze gang van za-
ken deed zicht het eerst voor bij de droogmaking van de Purmer, waar Edam en
Monnickendam gezamenlijk het octrooi kregen toegewezen. Enkele jaren later
volgden Purmerend en Alkmaar in respectievelijk de Wijde Wormer en de Scher-
mer. In de octrooiaanvraag van Alkmaar werd er nog aan herinnerd dat de stad
oorspronkelijk van mening was dat droogmaking van het Schermeer tot de ‘to-
tale ruyne der voorszegde stede’ zou leiden. In het verdere verloop van het be-
toog kwam de stad hier niet meer op terug en stond het juist stil bij de te beha-
len voordelen.53

Eén keer kwam het octrooi op naam van een dorp te staan. Het betrof de Rijp,
dat aanvankelijk een leidende rol speelde bij de bedijking van de Starnmeer.54

Anders dan in bovengenoemde voorbeelden werden de dorpsbestuurders niet
met plannen van derden geconfronteerd, maar waren ze zelf initiatiefnemer en
uitvoerder. De bestuurders hoopten met het project voldoende geld binnen te
halen om hun te klein geworden kerk te vergroten en het sterk toegenomen aan-
tal ‘huysarmen en nooddruftigen’ te onderhouden.55

Alle steden in het Noorderkwartier roerden zich in mindere of meerdere mate
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52  Aten, 1995, 90-122.
53  Danner, 1983, 32.
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en probeerden tenminste enkele kavels water toegewezen te krijgen.56 Vooral Alk-
maar en Hoorn lieten zich gelden en drongen aan op goede aanvoerroutes van-
uit de nieuwe gebieden. Daarbij kwamen beide steden voortdurend met elkaar in
conflict. Op de lange duur kwam Alkmaar het best uit deze tweestrijd tevoor-
schijn. De stad wist haar marktgebied te vergroten, terwijl Hoorn nauwelijks van
de nieuwe situatie heeft geprofiteerd. Purmerend ging er van alle steden waar-
schijnlijk het meest op vooruit.57 Het was eerst grotendeels door water omgeven
en de vee- en zuivelmarkten in de stad stelden niet veel voor. Met drie nieuwe gro-
te veeteeltgebieden in de nabije omgeving kwam daar na droogmaking van de
Beemster, Purmer en Wijde Wormer radicaal verandering in.

De stadsbestuurders van deze steden aarzelden niet om ook voor hun eigen
belangen op te komen en ze lieten zich graag ‘gratifieren’ met aanzienlijke par-
ticipaties in de droog te leggen polders.58

2.5  De kapitaalkrachtige elite

Naast de groeiende vraag naar land en werkgelegenheid en het steeds grotere
gevaar dat van de in omvang toenemende binnenmeren uitging, wordt de be-
hoefte aan additionele investeringsmogelijkheden voor de kapitaalkrachtige eli-
te vaak genoemd als één van de voornaamste drijfveren achter de hausse aan in-
polderingen.59 In de jaren negentig van de zestiende eeuw deed zich een snelle
omslag voor in de omvang, aard en oriëntatie van het handelsnetwerk van de
Hollandse en Zeeuwse kooplieden. De sterke positie opgebouwd in de Oostzee-
handel, de zogenaamde moedernegotie, bleef onaangetast, maar in korte tijd
ontwikkelden zich daarnaast nieuwe netwerken die Amsterdam een leidende po-
sitie op de Noord-West Europese handelsmarkt bezorgden.60 Nieuwe handels-
stromen richtten zich op gebieden waarmee tot dan toe nog geen relaties wer-
den onderhouden en goederen, waarmee nog geen ervaring was opgedaan,
veroverden in snel tempo een plek op de Amsterdamse stapelmarkt. Binnen en-
kele decennia overvleugelde de nieuwe handel de bestaande in omzet en winst-
gevendheid.

Amsterdam kende in de jaren daarvoor al een groot aantal succesvolle onder-
nemers, maar de welstand van deze rijke elite bleef over het algemeen bescheiden.61
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56  Toewijzing van ‘kavels water’ betekende dat men het recht verwierf in een bedijking te participeren.
57  Aten, 1995, 120-121.
58  Met het uitdelen van gratis kavels hoopten de bedijkers tegenstanders gunstig te stemmen. De gift be-
perkte zich doorgaans tot het niet hoeven betalen van de aankoopsom. De begunstigde moest na aanvang
van de bedijking, net als alle andere investeerders, wel omslagen betalen.
59  Zie o.a. Van Dillen, 1970, 237; Van der Woude, 1972, 48; De Vries en van der Woude, 1995, 243 en Aten,
1995, 65.
60  Lesger, 2001, 9.
61  Israel, 1996, 379.



In de eerste decennia van de zeventiende eeuw zwol echter niet alleen het aantal
welgestelde ingezetenen in rap tempo aan, ook de omvang van de vergaarde ver-
mogens nam sterk toe, vooral van de kooplieden die zich met de nieuwe handel
bezig hielden. Dat zij na verloop van tijd op zoek gingen naar nieuwe, rendabele
beleggingsmogelijkheden, ligt voor de hand.62 Buiten de handel om waren deze
schaars. In de nijverheid was de kapitaalbehoefte gering en beleggingen in over-
heidsobligaties speelden nog slechts een bescheiden rol.63 Landaanwinningpro-
jecten vormden een welkom alternatief.

Ook in andere steden steeg het aantal gefortuneerden snel, al waren het met
name de Amsterdamse kooplieden die grote rijkdommen vergaarden. Anders
dan in Amsterdam vinden wij hen vooral onder de bestuurlijke elite. Zoals we
zullen zien waren ook zij in hoge mate van de bedijkingen als beleggingsmoge-
lijkheid gecharmeerd.

Ideële motieven, zoals hierboven naar voren kwamen, kenden de gefortuneer-
de kapitaalverschaffers niet. Diverse auteurs laten ons weten dat het hen slechts
om winst te doen was.64 Zij rekenden op een snelle waardevermeerdering van het
nieuwe land en derhalve een aantrekkelijk rendement. Daar kwam nog bij dat de
bedijkingen, zeker vergeleken met de verre handel, een relatief veilig beleggings -
alternatief boden. Technisch gezien waren er weinig risico’s. Zelfs grote droog-
makerijen als de Beemster en de Schermer konden volstaan met bestaande en be-
wezen technologie. Er was slechts sprake van schaalvergroting. Met dijkdoorbraken
zoals tijdens de bedijkingen van de Beemster en de Wijde Wormer, hield men waar-
schijnlijk geen rekening. En ook in financieel opzicht was er vertrouwen in een
voorspoedige gang van zaken. De vraag naar grond hield aan en in de wijde om-
geving vervolgden de grondprijzen hun stijgende tendens. Teleurstellende resul-
taten na sommige voorafgaande bedijkingen nam men voor lief.

De octrooiaanvragen repten niet over de te behalen winsten. Uitkomen voor
eigenbelang zou potentiële tegenstanders alleen maar in het harnas jagen en
hun eisen om genoegdoening opschroeven. Slechts één keer werd geldelijk ge-
win als drijfveer genoemd, maar in dat geval ging de winst niet naar particuliere
beleggers, maar naar een nobel doel. Het betrof de octrooiaanvraag door de be-
stuurders van het dorp de Rijp, die de opbrengst van hun investering wilden ge-
bruiken om hun kerk op te knappen.

2.6  De omwonenden

De drastische ingrepen in het landschap gingen aan de omwonenden niet on-
opgemerkt voorbij. De door de overheid vol verwachting goedgekeurde plannen
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waren lang niet voor iedereen even zegenrijk. Zij die voor hun inkomen waren
aangewezen op de visserij in de binnenmeren, werden plotseling van hun be-
staan beroofd. Eigenaren van kleine lapjes grond langs de oevers van het meer
kregen te maken met onteigening. Transportmogelijkheden over water kwamen
te vervallen. Nieuwe uitwateringskanalen door het oude land sneden verbin-
dingswegen af en hakten landerijen zonder pardon doormidden.

De Staten waren zich van de nadelige effecten bewust en oordeelden het als
niet meer dan billijk dat ook de kleine gedupeerden voor de geleden schade wer-
den gecompenseerd. Een snelle voortgang van de werkzaamheden stond echter
voorop. Zij gingen er vanuit dat de bedijkers er in onderling overleg met de be-
nadeelden wel uit zouden komen en vonden het niet nodig daar met het verle-
nen van toestemming tot bedijking op te wachten. Wel omvatten de meeste oc-
trooien een bepaling dat pas met de uitvoering mocht worden begonnen als aan
alle gedupeerden behoorlijk ‘contentement’ was gedaan.65 Een speciaal daartoe
aangewezen commissie diende slepende procedures te voorkomen.66 Beide par-
tijen konden zich tot de commissie wenden en deze was bevoegd bindende uit-
spraken te doen ‘sonder forme van proces’. Daarna was geen beroep meer mo-
gelijk.67 Gezien de vaak nauwe banden tussen de bedijkers en de commissieleden
kwam deze rechtsgang de bedijkers ongetwijfeld goed uit. Van Gelder verzucht-
te in zijn relaas over de bedijking van de Heerhugowaard: ‘Een commissie dus,
waarvan voor ’t platteland weinig viel te verwachten’.68

In de praktijk viel het allemaal wel mee. De bedijkers hoefden betrekkelijk wei-
nig op de onafhankelijke arbiters terug te vallen. Met hun belangrijkste tegen-
spelers kwamen zij doorgaans al voor octrooiverlening tot overeenstemming en
de kleine gedupeerden lieten de meeste ongemakken gelaten over zich heenko-
men. Ook ten aanzien van de vergoedingen die zij kregen voor hun onteigende
land legden zij zich al snel bij het geboden bedrag neer. Niettemin draaiden de
meeste zaken waar de commissieleden in gemengd werden om de hoogte van de
grondprijs.
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65  Zie bijvoorbeeld: Danner, De Starnmeer en Kamerhop, 30-31.
66  De voor het beslechten van geschillen ingestelde commissies werden pas vanaf de bedijkingen van de
Wogmeer (1611) en de Beemster in het leven geroepen. Bij deze twee polders ging het nog alleen om de
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1944, 89.
67  De Vries, 1876, 407-408.
68  Van Gelder, 1960, 103.



3  Draaiboek van een bedijking

3.1  De bedijkers, van initiatief tot polderbestuur

Initiatief

Het initiatief tot landaanwinning in de door ons onderzoek bestreken periode
lag steeds aan particuliere kant.1 In vroeger jaren was dit ook wel anders geweest.
Bewust van het gevaar voor West-Friesland bij doorbraak van de Westfriese Om-
ringdijk zette Aelbrecht van Beieren, graaf van Holland, zich al in de veertiende
eeuw in voor bedijking van de Zijpe.2 Na hem probeerde Philips van Bourgondië
de graven van Egmond en Brederode voor dit doel te winnen.3 Al deze plannen
liepen stuk op de financiering. We weten niet wie de aanzet gaf tot de octrooien
van 1487 en 1516 aan respectievelijk de graaf van Egmond en Cornelis van Gli-
mes, heer van Zevenbergen.4 Vast staat dat ook deze pogingen tot niets leidden.
Daarna ging het initiatief alleen nog maar van particuliere kant uit, zowel in de
Zijpe als overal elders in het Noorderkwartier. Zoals hiervoor al ter sprake kwam,
droegen de landsheer en na hem de Staten de landaanwinning een warm hart
toe, maar zij lieten het voortouw aan anderen.

Het wachten was dus op welgestelde ondernemers, die brood zagen in een der-
gelijk avontuur. Na de explosieve groei van de handel eind zestiende en begin ze-
ventiende eeuw was er aan kapitaal geen gebrek. Toch was het aantal onderne-
mers dat deze uitdaging aannam beperkt en veel concurrentie hadden zij
meestal niet. Slechts bij een paar droogmakerijen zien wij meerdere initiatiefne-
mers, maar de nieuwkomers meldden zich meestal pas nadat hun voorgangers er
het bijltje bij neer hadden gegooid. Pas tegen het einde van de inpolderings-
hausse, toen de nog onbedijkte Schermer en Starnmeer aan de beurt kwamen,
dienden zich meerdere gegadigden tegelijk aan.5 De daaruit voortvloeiende
competitie deed de voortgang van deze projecten geen goed, omdat men ge-
dwongen was naar een compromis te zoeken. In de Schermer, waar de stad Alk-

1  Onder initiatiefnemers verstaan wij niet alleen de ondernemers die een plan tot bedijking opvatten,
maar ook de leden van het compagnonschap dat zij om zich heen verzamelden en met wie zij octrooi aan-
vroegen.
2  Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder, 2.
3  Ibidem, 3.
4  Ibidem, 6.
5  Voor de Schermer zie: Belonje, 1933 De Schermeer, 10 en 14, noot 1 en Danner, 1983, 7. Voor de Starn-
meer zie: Danner, De Starnmeer en Kamerhop, 4.



maar aan het langste eind trok, was Theophilus van Cats, heer van Heiloo en ter
Coulster, één van de andere gegadigden, bereid voor 1.500 gulden van een eigen
octrooiaanvraag af te zien.6 In de Starnmeer kwam een soortgelijke oplossing tot
stand, hier met de bestuurders van het dorp de Rijp als winnaar. Twee van de drie
andere kandidaten namen zonder al te veel tegenstribbelen genoegen met deel-
name in de bedijking zonder zich te hoeven inkopen.7 De derde partij, een con-
sortium onder leiding van de baljuw van Purmerend, Jacob van der Nieuwstad en
Pompeius de Rovere, heer van Hardinxveld, legde zich pas na een slepende
rechtsgang neer bij de toezegging van enkele ‘kavels water’.8

Ook als er geen concurrentie was, leidden niet alle initiatieven tot het beoog-
de doel. Soms was de tijd er nog niet rijp voor of ontbraken de middelen. Toen
graaf Lamoraal van Egmond in 1600 octrooi voor bedijking van de Beemster ver-
zocht, werd zijn aanvraag afgewezen. Als argument voerden de Staten de hoge
kosten aan, waarbij zij wezen op uitwateringen bij Spijkerboor en Schermerhorn
die ‘overplempt’ moesten worden.9 Volgens Danner waren de verkwistende le-
vensstijl en de wankele financiële toestand van de graaf de echte reden dat zij
niet met hem in zee wilden gaan.10 Het duurde tot 1607 voordat zich opnieuw
een aantal gegadigden voor toestemming tot den Haag wendde, een gezelschap
van kooplieden en regenten rond Dirk van Os. Dit keer gingen de Staten zonder
veel omwegen akkoord.11

Als bedijkingsplannen veel weerstand opwekten, schoven de Staten deze op de
lange baan. Al of niet met behulp van een daartoe ingestelde commissie konden
de initiatiefnemers dan proberen de tegenstanders alsnog over de streep te trek-
ken. Bij een dergelijke impasse voorafgaand aan de bedijking van de Purmer be-
noemden de Staten vijf commissarissen met als opdracht de voornaamste bezwa-
ren te inventariseren: ‘ende sonderlinghe de Burghermeesteren ende
Regeerders van Alcmaer ende Hooft-Ingelanden, Dijckgraef ende Heemraden
vande uytwaterende Sluysen van Kennemerlant ende West-Vrieslant oock naer-
der te hooren’.12 De commissarissen, allen invloedrijke regenten, konden de pat-
stelling niet doorbreken, zodat er meerdere jaren verstreken voordat er weer
schot in de zaak kwam. Pas nadat de belangrijkste partijen zich bij de plannen
hadden neergelegd werd in 1617 octrooi verleend.

Zoals in het vorige hoofdstuk al naar voren kwam, dongen niet alleen particu-
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6   RAA, AWS inv. nr. 44, 14 april en 25 juni 1633. Zie ook Danner, 1983, 7.
7   Deze gegadigden waren de bestuurders van het naburige dorp Graft en een gezelschap onder leiding
van Steven Bosch, chirurgijn in De Rijp.
8   Visser, 1992, 71.
9   Danner, 1987, 6.
10  Danner, 1987, 6.
11  Bouman, 1857, 36-44; Danner, 1987, 6. De in 1575 voor het eerst verschenen en in 1608 opnieuw uit-
gegeven kaart van Noord-Holland van Joost Jansz. Beeldsnijder vermeldt bij de Beemster: ‘dit wordt be-
dyckt’. Deze opmerking is waarschijnlijk pas bij de heruitgave in 1608 toegevoegd en kan dus niet zonder
meer als aanwijzing voor bedijkingsplannen al rond 1575 worden geïnterpreteerd: Kölker, 2002, 18.
12  WA, OA Edam inv. nr. 65B fol. 177v; 2 maart 1613.



lieren, maar soms ook steden naar het octrooi. Het betrof steeds in de nabijheid
van de droog te maken meren gelegen steden. Als echte initiatiefnemer kunnen
zij echter vrijwel nergens worden aangemerkt. De steden kwamen pas meestal
pas in het geweer nadat anderen een beweging in gang hadden gezet, die moei-
lijk meer te stoppen viel. Als houder van het octrooi hoopten zij invloed uit te
kunnen oefenen en vooral de toevoerroutes naar de stad, ook onder de nieuwe
omstandigheden, te kunnen waarborgen. Een dergelijke constructie komen we
tegen bij de bedijkingen van de Purmer, de Wijde Wormer en de Schermer, waar
respectievelijk Edam en Monnickendam (de Purmer), Purmerend (de Wijde
Wormer) en Alkmaar (de Schermer) het octrooi op hun naam kregen. In al deze
gevallen hielden de initiatiefnemers, samen met hun latere compagnons, de
touwtjes strak in handen. Ze hadden er echter geen moeite mee genoemde ste-
den met een aantal toezeggingen, waaronder de op naam stelling van het oc-
trooi, voor hun plannen te winnen.

In het geval van de Schermer diende Alkmaar in 1627 zelf al een plan in. Het
wilde het noordelijk deel van het meer bedijken.13 Van de kant van de Amster-
damse koopman Cornelis van Neck kwam min of meer tegelijkertijd een verzoek
om het hele meer te mogen bedijken. Hij wees op de relatief hoge kosten van
een halve bedijking, met een plempdijk dwars door het meer, en beschuldigde
de stad van obstructie.14 Het zou er haar slechts om te doen zijn anderen van in-
poldering af te houden. Wat hier ook van waar moge zijn, beider pogingen leid-
den tot niets.15 Vier jaar later kreeg Alkmaar het octrooi toch in handen, nu voor
het hele Schermeer.16

Consortium van bedijkers

Zodra de plannen tot bedijking het stadium van de eerste, verkennende, stappen
waren gepasseerd en de complexiteit en financiële reikwijdte van de onderne-
ming dit noodzakelijk maakten, richtten de initiatiefnemers met andere onder-
nemers een ‘compagnie’ op.17 Wat betreft hun onderlinge samenwerking lieten
zij weinig aan het toeval over. Zij verbonden zich contractueel, beloofden te de-
len in de aanloopkosten naar het octrooi en stelden zich garant voor een groot
deel van de bedijkingskosten.18 In de Beemster en de Heerhugowaard werden zij
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13  Aten, 1995, 72-73.
14  WA, AUS, inv. nr. 1150. Cornelis van Neck verwijst in zijn in 1627 opgestelde plan voor bedijking van
het Schermeer naar de door Alkmaar in datzelfde jaar ingediende octrooiaanvraag.
15  Ook een poging in diezelfde periode van Hans van den Bergen tot drooglegging van de zuidelijke
Schermeer leidde tot niets: Belonje, 1933, 14.
16  De definitieve aanzet tot bedijking van de Schermeer werd gegeven door Eduard Jacot van Axele, heer
van Dussen en Matthijs Oudensteijn, oud-burgemeester van Alkmaar. Belonje, 1933 De Schermeer, 10-11.
17  Bouman, 1857, 33; Van Gelder, 1960, 109
18  Bouman, 1857, 33-35; RAA, AWH inv. nr. 630. Zie ook: Van Gelder, 1960, 100-101. Bij de andere door
ons onderzochte bedijkingen zijn we geen contractuele overeenkomsten tussen de bedijkers in spe tegen-
gekomen.



geacht voor respectievelijk minimaal 100 morgen (85 ha) en 60 morgen (52 ha)
te participeren.19 Was de tijd rijp om octrooi aan te vragen, dan kozen de con-
tractanten er soms voor dit op naam van slechts één of enkelen uit hun midden
te doen. Dit was vooral gebruikelijk als zij met velen waren. De andere leden van
het consortium werden dan aangeduid als ‘hunnen consorten’ of ‘zijne mede-
standers.20

Bij het aantrekken van hun medebedijkers gingen de initiatiefnemers zorgvul-
dig te werk. Aan de hand van een briefwisseling tussen Floris van Teijlingen en
Nanning van Foreest, initiatiefnemers tot droogmaking van de Heerhugowaard,
heeft Van Gelder ons in kleurrijk proza geschilderd hoe het toeging bij de tot-
standkoming van zo’n ‘compagnieschap’.21 Uitvoerig deed hij het politiek ge-
manoeuvreer en gekonkel uit de doeken. Kandidaten dienden aan tenminste
twee criteria voldoen. Zij moesten rijk genoeg zijn om zich garant te kunnen stel-
len voor een aanzienlijk deel van de financieringskosten en voldoende invloed
hebben om de vele politieke obstakels op weg naar het octrooi uit de weg te hel-
pen ruimen.

In aanmerking kwamen allereerst goede vrienden en relaties. Daarnaast waren
representanten uit de hoogste Haagse bestuursorganen zeer gewild. Voordat een
octrooiaanvraag in stemming werd genomen, vroegen de Staten advies aan de
Rekenkamer. Het kon daarom geen kwaad een representant uit dat college in
het gezelschap van bedijkers op te nemen. Leden van de Hoge Raad en het Hof
van Holland waren in trek vanwege hun mogelijke inbreng bij de vele rechts-
gangen die de bedijkers stonden te wachten, tijdens de bedijking en in de jaren
daarna. Zij wisten regelmatig een plaats in het syndicaat te verwerven. Dat geldt
ook voor vertegenwoordigers van de bestuurlijke elite uit de nabijgelegen ste-
den. Voor octrooiverlening door de Staten konden de bedijkers niet om deze ste-
den heen en met één of meerdere bestuurders in hun midden waren zij eerder
van medewerking verzekerd. In die gevallen waar een stad in de gelegenheid
werd gesteld het octrooi op haar naam te laten schrijven, mochten één of twee lo-
kale regenten in het toekomstige polderbestuur plaats nemen. Gelijksoortige
overwegingen golden voor de Ridderschap. Met hun stem in de Staten vormden
de edelen een machtsblok, dat de bedijkers liever niet tegenover zich vonden.
Verder kwam het regelmatig voor dat één van de edelen als bezitter van een heer-
lijkheid in de buurt van de beoogde droogmakerij een belangrijke stem in het
kapittel had.
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19  Voor een aantal contractanten lag de minimumgrens kennelijk aan de hoge kant. In de Heerhugo-
waard zien we bijvoorbeeld dat diverse contractanten ten tijde van verkaveling minder dan 60 morgen kre-
gen toegewezen. Zij hadden blijkbaar een deel van hun rechten nog tijdens de bedijking van de hand ge-
daan.
20  Bouman, 1857, 36; RAA, AWH inv. nr. 637; octrooi van de Heerhugowaard.
21  Van Gelder, 1960, 93-104. Floris van Teijlingen maakte deel uit van de Alkmaarse vroedschap, Nanning
van Foreest was secretaris van die stad.



Als we Van Gelder mogen geloven, was de belangstelling voor opname in het
gezelschap van bedijkers groot. De uitverkorenen kregen immers voorrang bij
verdeling van de aan te winnen gronden, een aantrekkelijke propositie gezien de
te verwachten waardestijging.22 Numeriek waren er echter grenzen aan het le-
dental en om uiteenlopende redenen, waaronder inschattingen ten aanzien van
compatibiliteit, was lang niet iedereen welkom. Potentiële tegenstanders konden
echter ook zonder opname in het toekomstige polderbestuur worden geneutra-
liseerd. Toezegging van een participatie in de komende bedijking was meestal al
voldoende.

Polderbestuur

Van een polderbestuur in formele zin was voorafgaand aan de octrooiaanvraag
nog geen sprake. Pas na toestemming om tot bedijking over te gaan waren de le-
den van de bedijkingsconsortia gemachtigd als zodanig op te treden en mochten
zij zich hoofdingelanden noemen. Het college van hoofdingelanden vormde de
hoogste macht in een polder. De desbetreffende functionarissen kregen volledi-
ge vrijheid bij de uitvoering van hun project.23 In de praktijk hielden zij zich
vooral bezig met beleidszaken. Dijkgraaf en heemraden werden als dagelijks be-
stuur belast met de uitvoering van de werkzaamheden. Dankzij een grote mate
van autonomie kon het polderbestuur slagvaardig te werk gaan. De Vries schreef
hier anderhalve eeuw geleden al over: ‘Geheel besloten in een eigen ring, maak-
te de drooggemalen polder eene eenheid uit met een zelfstandig bestaan, met
eigen belangen, afgescheiden van die der dorpen, die hem omgaven. De Staten
hebben daarom begrepen, dat daarvoor een eigen bestuur noodzakelijk was, en
dat een ruime mate van vrijheid de heilzame werking van dat bestuur het krach-
tigst zou bevorderen’.24 Wel legden de Staten de regels voor benoeming van de
diverse bestuursfunctionarissen doorgaans vast in het octrooi.

Ten aanzien van hun eigen bestuursorgaan kregen de hoofdingelanden het
recht op coöptatie. Daarnaast mochten zij de heemraden benoemen en alle an-
dere functionarissen van enig gewicht, zoals de penningmeester en de secreta-
ris.25 Alleen de benoeming van de dijkgraaf, ‘den man die als het orgaan der
overheid optrad, die namens haar recht moest eischen, en die van de ingevor-
derde boeten en breuken aan de Rekenkamer verantwoording schuldig was’,
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22  We komen hier in hoofdstuk 7 uitgebreid op terug. De bedijkers moesten net als alle andere inves-
teerders wel omslagen over hun aandeel in de bedijking betalen.
23  De Vries, 1876, 454; Jonker, 1960, 62-64.
24  Voor een gedetailleerd overzicht van regelingen rondom de bestuursinrichting van de polders, zie: De
Vries, 1876, 440-473.
25  Bij het octrooi tot herbedijking van de Zijpe in 1596 en dat van de Wieringerwaard machtigden de Sta-
ten de hoofdingelanden bij de benoeming van heemraden, penningmeester en secretaris nog slechts tot
het indienen van een nominatie. Pas vanaf de bedijking van de Beemster kregen zij de bevoegdheid deze
benoemingen zelf te doen.



bleef voorbehouden aan de Rekenkamer of de Staten.26 De hoofdingelanden
mochten voor deze functie wel een voordracht van drie personen doen, ‘daeruyt
bij ons ofte onse Camere van de Reeckeninge een sal werden vercoosen’.27 Het
aantal bestuurders werd eveneens aan de hoofdingelanden overgelaten en va-
rieerde bijgevolg van polder tot polder. De Zijpe telde in 1598, het jaar van de-
finitieve verkaveling, slechts vijf hoofdingelanden.28 In de Beemster, daarente-
gen, waren in de laatste twee jaren van droogmaking niet minder dan achttien
van deze functionarissen actief. Dit was wat veel van het goede en men besloot
daarom al snel na verkaveling het aantal ‘op tien te laten uitsterven’.29 Bij de la-
tere droogmakerijen werd het aantal bestuurders vastgelegd in de kavelcondi-
ties.30 In die gevallen waar een stad eigenaar van het octrooi werd, bedongen de
stedelijke regenten zonder uitzondering enkele plaatsen in het polderbestuur.
Voor een overzicht van de grootte en samenstelling van de colleges van hoofdin-
gelanden bij verkaveling wordt verwezen naar bijlage 3.

Van de polderbestuurders werd, net als eerder van de leden van een compag-
nieschap, verwacht dat zij door grondbezit financieel bij het reilen en zeilen van
de polder waren betrokken. Voor hoofdingelanden gold doorgaans een mini-
mum van twee kavels en voor heemraden van één.31

De bestuurscolleges kregen, zoals gezegd, volledige vrijheid in alle taken ten
aanzien van de uitvoering van hun project. Toch zijn hier en daar uitzonderin-
gen te constateren. Zo moesten de bedijkers van de Zijpe zich bij vaststelling van
het tracé van de dijken en de afmetingen daarvan houden aan de adviezen van
een door de Staten ingestelde commissie die begin 1596 rapport uitbracht over
dijkherstel.32 De Staten namen het advies over omdat de dijken niet alleen de
polder, maar ook het oude achterland moesten beschermen. Toen het de pol-
derbestuurders in de loop van 1597 beter leek om van het voorschrift af te wij-
ken, gingen de Staten echter zonder protest akkoord.33 Ook het octrooi voor de
Wieringerwaard liet de bedijkers weinig vrijheid bij de aanleg van hun dijken.34

Bij de droogmakerijen komen we deze voorschriften niet meer tegen. In plaats
daarvan kwamen eisen ten aanzien van de ringvaart en de uitwatering van de
Schermerboezem.35
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26  De Vries, 1876, 446 en 468.
27  Danner, 1983, 44.
28  Hoewel bij de verkaveling van de Zijpe in 1598 werd vastgehouden aan de oude opzet, sprak men bij de
toedeling van de contribuabele landen aan de grondbezitters en de aanvaarding van de kavelcondities op 6
april van dat jaar wederom van ‘verkaveling’. Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder, 72.
29  Bouman, 1857, 134.
30  De Vries, , 1876, 451.
31  De kavelgrootte bedroeg doorgaans 15 of 20 morgen. In kleinere polders als de Starnmeer waren ka-
vels maar 10 morgen groot.
32  RAA, AWZ inv. nr. 6; zie ook De Vries, 1876, 454-455.
33  Ibidem.
34  RAA, AWW inv. nr. 2a; octrooi van 6 september 1597.
35  Zie onder andere de octrooien van de Beemster en de Schermer.



Naast de verantwoordelijkheid voor het dijkbeheer, de bemaling en de infra -
structuur kregen de polderbestuurders ook de zeggenschap over het burgerlijk
en kerkbestuur. Hiermee verschilde hun bevoegdheid aanmerkelijk van die van
de dijk- en molenbesturen in het oude land. Daar lag de zorg voor al deze gebie-
den bij verschillende organen.36 Alleen in zaken van rechtspraak kregen de pol-
derbesturen niet overal de gewenste autonomie. In sommige polders, zoals de
Beemster, kregen zij de hoge, middelbare en lage jurisdictie toebedeeld, maar in
bijvoorbeeld de Schermer was dit niet het geval.37 Daar bleef ‘de exercitie van
alle vordere ende andere acten rakende de hooge ende laghe jurisdictie aen de
voorszegde graeflijckheyt ende eenen balju ende andere subalterne officieren
vanwegen deselfde graeflijckheyt te stellen ende committeren’.38 Wel waren de
bestuurders van de Schermer, net als in alle andere polders, gerechtigd keuren
uit te vaardigen en toe te zien op de naleving daarvan. Ook machtigde het bedij-
kingsoctrooi van deze polder de dijkgraaf om achterstallige omslagen en boetes
met ‘parate executie’ en ‘dubbel gewin’ te innen.39 Dit laatste was bijzonder,
want normaliter had deze functionaris de keuze tussen die twee. De dijkgraaf
kon overgaan tot een snelle invordering (parate executie) zonder voorafgaand
vonnis, maar ook zonder opslag of verdubbeling van het te innen bedrag, of vol-
gens dijkrecht. In het laatste geval schoot hij zelf het verschuldigde bedrag voor
en moest hij de procesvoering afwachten, alvorens hij zijn vordering met dubbel
gewin bij de wanbetaler terug kon vorderen.40

De bedijking vergde veel van de polderbestuurders. Om de paar weken kwa-
men de hoofdingelanden in vergadering bijeen om de belangrijkste issues te be-
spreken. Deze bijeenkomsten werden over het algemeen goed voorbereid. De
deelnemers kregen agendapunten en eventuele voorstellen van te voren opge-
stuurd en op de dag zelf werden deze zo veel mogelijk afgehandeld. De bestuur-
ders hielden van knopen doorhakken, maar konden niet verhinderen dat moei-
lijke zaken regelmatig werden doorgeschoven en soms meerdere malen op de
agenda terugkwamen.

De hoofdingelanden leunden bij hun beleid sterk op de adviezen van het col-
lege van dijkgraaf en heemraden, dat nauwer dan zijzelf bij de uitvoering van de
werkzaamheden was betrokken. Bij onvoldoende inzicht in een bepaalde kwestie
of als er belangrijke zaken geregeld moesten worden, vaardigden zij een com-
missie uit hun midden af. De ‘gecommitteerden’ namen ter plaatse poolshoogte
(‘oculaire inspectie’), raadpleegden experts, troffen de benodigde maatregelen
en voerden waar nodig onderhandelingen.41 De experts, of het nu landmeters
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36  De Vries, 1876, 472.
37  De Vries, 1876, 461-473.
38  RAA, AWS inv. nr. 774; octrooi van de Schermeer. Het oude land dat binnen de Schermer ringdijk was
komen te liggen, bleef ressorteren onder de rechtsgebieden waartoe het vanouds behoorde.
39  Ibidem.
40  De Vries, 1876, 462.
41  RAA, AWS inv. nr. 44; passim.



waren, aannemers, molenmakers of sluizenbouwers, hadden geen toegang tot
de besluitvormende vergaderingen.

Alle hoofdingelanden hadden dezelfde bevoegdheden. Toch valt er, vooral bij
de latere droogmakerijen, een onderscheid waar te nemen tussen de in het
Noorderkwartier woonachtige bestuurders en de ‘buyten heeren hooftingelan-
den’ die hun residentie hadden in Amsterdam of den Haag.42 Vertegenwoordi-
gers van de laatste groepering lijken een speciale status te hebben genoten, wer-
den met veel egards behandeld en bemoeiden zich minder intensief met de
dagelijkse gang van zaken dan de in het Noorderkwartier woonachtige hoofdin-
gelanden. Zo kende de Schermer twee soorten vergaderingen. In bijeenkomsten
van beperkte omvang, met alleen de hoofdingelanden uit Alkmaar en Hoorn om
de tafel, kwamen alleen issues met een beperkte reikwijdte aan de orde. Voor de
echt belangrijke zaken schoven ook de buitenheren aan. Soms konden besluiten
niet wachten op de overkomst van de ver weg wonende bestuurders en werden
bepaalde zaken vast in gang gezet. De Amsterdamse en Haagse vertegenwoordi-
gers werden dan schriftelijk op de hoogte gebracht en konden in een later stadi-
um eventueel nog tegen stemmen. Bij ingewikkelde juridische procedures wer-
den de Haagse hoofdingelanden met grote regelmaat op de hoogte gehouden
en om advies gevraagd.

De resoluties van de vergaderingen van de hoofdingelanden verschaffen ons
een aardige inkijk in de gang van zaken tijdens een bedijking. Zij gaan weliswaar
niet veel verder dan een beknopte opsomming van genomen besluiten en laten
weinig los ten aanzien van de overwegingen die daaraan ten grondslag lagen, ze
geven niettemin een goede indruk van de overweldigende hoeveelheid aan-
dachtspunten waarmee de bestuurders werden geconfronteerd. Technische aan-
gelegenheden en politieke verwikkelingen, commerciële zaken en personeelsbe-
leid, de meest uiteenlopende agendapunten wisselden elkaar in hoog tempo af.

3.2  Kartering van het terrein

De initiatiefnemers en hun consorten wachtte een drukke tijd. Als projectma-
nagers avant la lettre moesten zij op meerdere fronten tegelijk actief worden.
Maar allereerst was het noodzakelijk een goed inzicht te krijgen in de technische
haalbaarheid van het plan, de daaraan verbonden risico’s en de kosten.

Al in een vroeg stadium schakelden zij landmeters in. Een grondige kennis van
het terrein was onmisbaar bij de planning van de werkzaamheden en het opstel-
len van een begroting.43 Alleen aan de hand van een betrouwbare kaart kon men
op verantwoorde manier het tracé van de ringdijk vaststellen, met de nodige aan-
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42  Ibidem. Zie ook de resolutieboeken van de overige polders.
43  Wieringa, 1994, 57-67; Borger, 2004 ‘De Beemster – ideaal of compromis’, 81-84.



dacht voor de dijkvakken die door open water kwamen te lopen. Een plempdijk
vereiste speciale technieken en was extra kostbaar. De lengte van de ringdijk was
verder indicatief voor de hoeveelheid rondom het meer te onteigenen land. De
diepte van het meer bepaalde het aantal bemalingstrappen en daarmee het aan-
tal molens. Ook wilden de bedijkers zich een goed idee vormen van het opper-
vlak van de nieuwe polder. Hoeveel grond kwam er beschikbaar om onder inves-
teerders te verdelen?

Het in kaart brengen van een wat wijder gebied verschafte inzicht in de over-
last die derden van de bedijking zouden ondervinden. Wat was het effect van de
bedijking op de waterhuishouding en kregen dorpen en steden te maken met
beperkingen op hun handelsroutes? Compenserende maatregelen en schade-
vergoedingen hadden een nadelige invloed op de bedijkingskosten.

Het meten van de omtrek van een meer en het vaststellen van het toekomstige
tracé van de ringdijk stelde de landmeters voor weinig problemen. Hun grootste
uitdaging lag waarschijnlijk in het omgaan met landtongen en inhammen. Volg-
de men de loop van de oever of was het voordeliger om de dijk rechtdoor te trek-
ken en uitstekende landpunten in te polderen. Voorbeelden waar men voor het
laatste koos waren Kruisoord bij de Beemster, de Kerkebosch ten oosten van Ou-
dorp en de Blokkers ten zuidwesten van Driehuizen, beide in de Schermer. De
kosten van extra landaankoop dienden te worden afgewogen tegen de besparin-
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Afb. 3.2.1  De landmeter afge-
beeld op de kaart van de onbe-
dijkte Beemster (Pieter Cornelisz.
Cort, 1607) hanteert in zijn lin-
kerhand een instrument om hoe-
ken te meten. In zijn rechterhand
houdt hij een meetketting vast,
opgebouwd uit elementen van
één voet lang.



gen door een korter tracé. Een oversteek door open water moest zoveel mogelijk
worden vermeden.

Het oppervlak van de toekomstige polder liet zich minder makkelijk meten.
De eerste schattingen berustten meestal op waarnemingen vanaf de kant. De
techniek van het landmeten had tegen het einde van de zestiende eeuw grote
vooruitgang geboekt.44 Met behulp van de methode van de voorwaartse snijding
was het mogelijk geworden metingen te verrichten in gebieden waar men als ge-
volg van onbegaanbaar terrein, zoals water, de meetketting niet kon gebruiken.
De uitkomsten waren echter nog niet altijd even betrouwbaar. Pas als meren wa-
ren dichtgevroren of drooggevallen, werden nauwkeuriger gegevens verkregen.
De oorspronkelijke raming moest dan soms aanzienlijk worden bijgesteld.

Van diverse bedijkingen weten we dat deze verkennende activiteiten plaats
vonden.45 Onduidelijk is echter of ze steeds met dezelfde grondigheid zijn uitge-
voerd en of ze altijd tot een gedetailleerde kaart hebben geleid. Van de Beemster,
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44  Wieringa, 1994, 11; Pouls, 1997, 61-139.
45  Wieringa, 1994, 57-67; Borger, 2004 ‘De Beemster – ideaal of compromis’, 81-84.

Afb. 3.2.2  Titelblad van een
handboek voor ingenieurs van
Adrianus Metius uit 1626 met
onder meer een verhandeling over
landmeten.



de Wijde Wormer, de Heerhugowaard en de Starnmeer beschikken we over een
dergelijk exemplaar.46 In de overige gevallen namen de bedijkers misschien ge-
noegen met reeds bestaande kaarten.

Zo bestond er van het Schermeer al een in 1618 getekende kaart van het zui-
delijk deel, mogelijk gemaakt met het oog op eerdere plannen tot inpoldering.47

Daarnaast toonden kaarten vervaardigd in verband met de droogmaking van de
Beemster en de Heerhugowaard, delen van het nog onbedijkte Schermeer.48

Voegen we aan deze lijst toe een in 1624 verschenen kaart van Alkmaar en om-
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46  Voor de Beemster en Wijde Wormer, zie Wieringa, 1994, 57-67. Voor de Heerhugowaard zie: RAA ca-
talogus nr. PR 1007003; Caerte vande Groote Zuyder Waert. Baert Claesz, 1626 en voor de Starnmeer: RAA
catalogus nr. PR 1006007: kaerte vande Starnmeer met de principaelste vaerten daer omtrent gelegen, als
mede de bequaemste vaerten die int Wormer ende Jisper velt leggen. J.J. Backer, 22 juni 1635.
47  RAA, catalogus nr. PR 1006008 : De Suid Schermeer. Caerte van de wijde wateren ende sleetbare lan-
den geleeghen onder Aeckersloot streckende van het suyden van Aeckersloot tot de Noort Schermeer of tot
omtrent half wegen Alcmaer. Hadrianus Nannij, 1618.
48  Van Zwet, 2004 ‘De 52 watermolens van de Schermeer’, 126-128.

Afb. 3.2.3  Kaart van de nog onbedijkte Beemster: ‘Caerte vande gheleghentheyt van de Beemster met de lan-
den die daeromme ende aengheleghen zijn’. Pieter Cornelisz. Cort, 1607.



geving, met daarop het noordwestelijk deel van het meer, dan kunnen we ons
voorstellen dat de bedijkers, als zij over al deze kaarten konden beschikken, het
hier in eerste instantie bij lieten.49 Harde aanwijzingen over de bij de droogma-
king van de Schermer gevolgde procedure hebben we echter niet. Wel weten we
dat in december 1633, ruim een half jaar na aanvang van de bedijkingswerk-
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49  RAA, catalogus nr. PR 1003120 ; Charte ende geleghentheijdt van Alcmaer. Anthonis Metius, 1624.

Afb. 3.2.4  Bij het vervaardi-
gen van zijn kaart van de onbe-
dijkte Starnmeer (noorden links
onder) in 1635 gaf Jan Jansz.
Backer op last van zijn opdracht-
gevers aandacht aan ‘de prinse-
paelste vaerten daer omtrent gele-
gen, als mede de bequaemste
vaerten die int Wormer ende Jhys-
per velt leggen’. De bedijkers wil-
den goed op de hoogte zijn van de
infrastructurele gevolgen van de
bedijking.



zaamheden, de landmeter Baert Claesz. alsnog opdracht kreeg het meer met de
nabije omgeving in kaart te brengen en een nauwkeurige raming van het toe-
komstige polderoppervlak te maken. Ook dit maakt kartering kort voor of na de
octrooiaanvraag onwaarschijnlijk.50 Dankzij de strenge winter dat jaar kon Baert
Claesz. zijn metingen over het ijs verrichten. De met behulp van een meetketting
verkregen gegevens duidden op een aanzienlijk kleiner oppervlak dan eerdere
metingen vanaf het vaste land hadden gesuggereerd.51 Deze voor de bedijkers te-
leurstellende gang van zaken mag niet zonder meer worden geweten aan mis-
management. Het eerste rekeningboek van de polder maakt duidelijk dat de be-
dijkers al vanaf 1631 gerenommeerde landmeters hadden ingeschakeld.52

Waarschijnlijk lieten de omstandigheden eerdere metingen over ijs niet toe.
De opdracht die de landmeter Pieter Cornelisz. Cort in 1607 van de bedijkers

van de Beemster kreeg, is bewaard gebleven.53 Deze was zeer gedetailleerd. Vol-
gens Frouke Wieringa was de instructie ‘bijna een programma te noemen, voor
zowel het maken van een kaart als voor het plannen van een droogmakerij’.54 De
kaart moest ‘op roeden en voeten nauwkeurig’ zijn, met daarop alle ‘gaten, vaar-
ten, slooten en togten, zoo bijzondere, als van de steden en dorpen op de Beem-
ster corresponderende’.55 De metingen dienden uitsluitsel te geven over ‘de reg-
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50  RAA, catalogus nr. PR 1006006; Caerte vande Schermeer sulcx die in den Jaere 1633 in die maent de-
cember over het ijs is ghemeeten en bevonden. Baert Claesz, 1635.
51  Van Zwet, 2004 ‘Financiering van een droogmakerij’, 217.
52  RAA, AWS inv. nr. 384. De volgende landmeters waren al in 1631 en/of 1632 werkzaam rondom de on-
bedijkte Schermeer: Anthonis Metius (vanaf februari 1631), Dirk Verdoes (oktober 1631), Thomas Zeven-
huizen (november 1631). Baert Claesz. (januari 1632) en Cornelis Cornelisz. (januari 1632).
53  Wieringa, 1994, 57 en Borger, 2004 ‘De Beemster – ideaal of compromis’, 81-83
54  Ibidem.
55  Bouman, 1857, 44-45.

Afb. 3.2.5  In een speciaal daarvoor bestemde cartouche staat op de kavelkaarten doorgaans aangegeven
hoeveel morgen een kavel omvat en van welke oppervlaktemaat gebruik is gemaakt. Kavelkaart van de Heer-
hugowaard, gegraveerd door C.J. Visscher naar Anthonis Metius e.a., 1631.



te rondte, omgang en cirkel van de Beemster, en van hoeveel roede dezelve is be-
staande, om daaruit mede bijzonderlijk te weten de wijdte en grootte van de
meer’. De bedijkers wilden advies over het aantal benodigde molens, de beste lo-
caties daarvoor en ‘of men met twee hoog zou kunnen gediend worden’. De
landmeter moest verder aantekenen welke problemen de bedijkers met omwo-
nenden stonden te wachten: ‘En alzoo in het maken van de kaart zich zouden
openbaren eenige zwarigheden of bedenkingen, zoo van bijzonderen als van
dorpen of polders, zoo zullen dezelve moeten aangetekend worden’.56

Ook van de Purmer kennen we geen overzichtskaart uit de periode vooraf-
gaand aan de droogmaking. Deze polder was echter wel uitgebreid over het ijs
opgemeten, in januari 1620, kort voor de bedijkingswerkzaamheden een aan-
vang namen.57 De bedijkers beschikten daardoor over betrouwbare gegevens.
Het door de gerenommeerde landmeters Lucas Jansz. Sinck en Gerrit Dirksz.
Langedijck verstrekte advies ten aanzien van het contribuabele oppervlak hoef-
de in later jaren nauwelijks te worden aangepast.58 Ook bij de bedijking van de
Wijde Wormer komen we Gerrit Langedijck tegen. Samen met zijn zoon Dirk
bracht hij daar het meer en de wijde omgeving in kaart.59

Geheel anders ging het toe bij de definitieve bedijking van de Zijpe eind zes-
tiende eeuw. Na te zijn benaderd door enkele ingelanden die met financiële
steun van de overheid de polder opnieuw wilden bedijken, stelden de Staten een
commissie in om zich ter plaatse van de omstandigheden te vergewissen.60 Van
deze commissie maakten onder andere deel uit het lid van de Rekenkamer Phi-
lips van Doublet, het Statenlid Adriaan van Mathenesse, tevens lid van de Rid-
derschap en de landmeter Gerrit Dirksz. Langedijck. De polderdijken waren
over grote afstanden weggeslagen, de infrastructuur was grotendeels vernield en
de Zijper gronden waren met stuifzand bedekt. Niettemin kon de onderzoeks-
commissie van de bestaande situatie uitgaan en hoefde ze alleen maar na te gaan
wat hersteld moest worden en waar eventueel aanpassingen wenselijk waren. Het
begin 1596 uitgebrachte advies was in grote lijnen positief.61 De commissieleden
raadden aan het gehele gebied weer te bedijken. Tot in detail gingen zij in op de
staat van de dijken en de afmetingen waaraan deze na herstel hadden te voldoen.
Dit alles ging vergezeld van een ruwe kostenraming. Tevens lieten zij, aan de
hand van een door Gerrit Dirksz. Langedijck getekende polderkaart, hun licht
schijnen over de gevolgen van de jarenlange blootstelling aan de elementen voor
de kwaliteit van de grond.62
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56  Ibidem.
57  Wieringa, 1994, 63.
58  WA, AWP inv. nr. 1; resolutie van hoofdingelanden, 6 april 1620.
59  Wieringa, 1994, 66.
60  Belonje, 1933 De Zijpe, 60-61.
61  Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland, 7 maart 1596 Nae noene.
62  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 90. De door Gerrit Dirksz. Langedijck in 1596 vervaardigde kaart van
de grondsoorten in de Zijpe bevindt zich in de Archives Nationales, Parijs.



Alvorens deze paragraaf af te sluiten willen we kort stilstaan bij de tijdens de
bedijkingen gebruikte maten. Als eenheden gebruikte men in de eerste helft van
de zeventiende eeuw in het Noorderkwartier vrijwel overal de roede en de mor-
gen, maar de grootte daarvan wisselde van plaats tot plaats.63 In de nieuwe pol-
ders stond het de bedijkers eveneens vrij om te bepalen welke maten zij wilden
gebruiken en van uniformiteit was ook nu weer geen sprake. In de literatuur be-
staat ten aanzien van de gemaakte keuzes hier en daar onduidelijkheid. Om fi-
nanciële gegevens van verschillende polders te kunnen interpreteren en met el-
kaar te vergelijken is een helder inzicht in deze materie essentieel. In bijlage 7
gaan wij daar dieper op in. Hier beperken we ons tot een overzicht van de gese-
lecteerde maten (tabel 3.1).

In tabel 3.1 staat tevens het omslagplichtige of contribuabele oppervlak van de
verschillende polders vermeld. Reconstructie daarvan kan makkelijk tot misver-
standen leiden. Uiteenlopende waarden voor het contribuabele oppervlak en de
totale grootte van de polder zijn daar debet aan. Niet al het binnen de ringvaart
gelegen land was beschikbaar voor agrarische doeleinden. Een deel was nodig
voor de aanleg van de ringdijk, molenwerven, wegen, vaarten en sloten. Daar
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63  Verhoeff, 1983.

Afb. 3.2.6  De roede gehanteerd
als lengtemaat (de dijkroede)
week in lengte soms af van de roe-
de die werd gebruikt bij het meten
van oppervlakken (de landroe-
de). Dit was onder andere het ge-
val in de Schermer. Cartouche op
de kavelkaart van de Schermer
naar Pieter Wils, gegraveerd
door C.J. Visscher, 1635.



kwam nog bij dat de grondkwaliteit in een deel van de polder soms zo slecht was,
dat de desbetreffende percelen van omslagheffing werden vrijgesteld. Dit ver-
schijnsel deed zich op grote schaal voor in de Zijpe, in mindere mate ook in de
Beemster.64 Na verkaveling kon het contribuabele oppervlak nog steeds wijzigin-
gen ondergaan. Meestal bleven enkele restanten grond in bezit van de polder.
Verkoop in een later stadium leidde tot een toename van het aantal morgen
waarover omslag werd geheven. Omgekeerd resulteerde onteigening van grond
ten behoeve van de infrastructuur in een kleiner belastingplichtig oppervlak.
Groot waren de gevolgen van deze ingrepen meestal niet. Daarnaast traden soms
kleine veranderingen op als kavels opnieuw werden gemeten. Voor ons huidig
doel is alleen het contribuabele oppervlak tijdens verkaveling van belang. Het
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64  Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder, 73 en 75; Bouman, z.j. Onderzoek naar de geschiedenis van het vrijland
in de Beemster.

Afb. 3.2.7  De droogmakerijen
van de Starnmeer en de Kamer-
hop, als gezamenlijk project op-
gezet, kregen ieder een eigen leng-
temaat, respectievelijk de Zijpse
dijkroede en de Rijnlandse roede.
Cartouche op de kavelkaart van
de Starnmeer en Kamerhop van
Nicolaas Stierp, ca 1650.



aantal belastingplichtige morgen op dat moment bepaalt immers hoeveel geld
via de omslagen is opgehaald en derhalve hoeveel een bedijking kostte.65

Voor de bedijkers was het van belang al in een vroeg stadium een goed inzicht
in het contribuabele oppervlak te hebben. Zij moesten immers weten hoeveel
grond zij onder hun medeparticipanten konden verdelen.

3.3  Begroting

Lagen de belangrijkste meetgegevens op tafel, dan was het niet moeilijk meer
om een begroting te maken. Van drie polders uit ons onderzoek zijn gegevens

3  Draaiboek van een bedijking 67

65  Hier wordt uitgegaan van de aanname dat alle bedijkingsuitgaven door middel van omslagheffingen
werden gefinancierd. In de volgende hoofdstukken wordt aangetoond dat deze aanname in grote lijnen
correct is.

Tabel 3.1  Maten en contribuabel oppervlak van de polders

lengtemaat A oppervlaktemaat B C D          E F 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zijpe Geestmerambacht 3,823 Hondsbossche 3,42 600 0,702 3981 2795

binnenbans of 
Zijpse dijkmaat

Wieringerwaard Geestmerambacht 3,823 Geestmerambacht 3,823 600 0.877 1895 1662
binnenbans of binnenbans
Zijpse dijkmaat

Beemster Rijnlandse 3,767 Rijnlandse 3,767 600 0,851 7501 6383

Purmer Rijnlandse 3,767 Rijnlandse 3,767 600 0,851 2959 2518

Wijde Wormer Rijnlandse 3,767 Rijnlandse 3,767 600 0,851 1785 1519

Heerhugowaard Rijnlandse 3,767 Geestmerambacht 3,823 600 0,877 3391 2974
binnenbans

Schermer Schermer dijkroede 3,823 Schermer landmaat 3,59 600 0,773 6090 4708
of Zijpse dijkmaat

Starnmeera Geestmerambacht 3,823 Geestmerambacht 3,823 600 0,877 650 570
binnenbans of binnenbans
Zijpse dijkmaat

Kamerhop Rijnlandse 3,767 Rijnlandse 3,767 600 0,851
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A = lengte van de roede als lengtemaat (m)
B = lengte van de roede als oppervlaktemaat (m)
C = aantal roede2 per morgen
D = grootte van de morgen (ha)
E = contribuabel oppervlak bij verkaveling (morgen)
F = contribuabel oppervlak bij verkaveling (ha)
a het contribuabele oppervlak van de Starnmeer heeft betrekking op het totaal van de Starnmeer
en de Kamerhop en bedroeg tot aan de dag van verkaveling 650 morgen. Daarna ging het omhoog
tot 676 morgen, waarvan 624 morgen in de Starnmeer en 52 morgen in de Kamerhop.
Bronnen: Dou, 1629; Krol, 1828; Staring, 1980 en Verhoeff, 1983. Zie ook bijlage 7.



met betrekking tot een dergelijke raming bewaard gebleven. In het geval van de
Zijpe maakt deze onderdeel uit van het door de Staten aangevraagde en in 1596
verschenen advies over het wederom bedijken van de polder.66 Bij de droogma-
kingen van de Heerhugowaard en de Starnmeer namen de bedijkers het voor-
touw. De begroting van de Heerhugowaard hebben wij niet zelf kunnen trace-
ren, maar dankzij een door Van Gelder gepubliceerde samenvatting zijn wij toch
op de hoogte van de gevolgde aanpak en de uitkomst.67 De door Jan Adriaensz.
Leeghwater gemaakte begrotingen voor de Starnmeer kwamen pas na de wisse-
ling van het polderbestuur in 1636 tot stand.68 Er waren toen al aanzienlijke som-
men geld in de bedijking gestopt en de nieuwe bestuurders wilden ongetwijfeld
weten waar zij aan toe waren. Leeghwater, molenmaker uit de Rijp, was in zijn tijd
een erkend deskundige op het gebied van waterbouw en had in diverse droog-
makerijen ervaring opgedaan.69 In 1641 publiceerde hij zijn Haarlemmermeer-
boek, met daarin een pleidooi voor droogmaking van dit grote meer.70 De tijd
was weliswaar nog lang niet rijp voor zijn enthousiast gebrachte plan, maar de
kostenraming aan het eind van zijn van veel kanttekeningen voorziene betoog,
geeft ons, samen met de hierboven genoemde documenten, een goed inzicht in
de manier waarop begrotingen tot stand kwamen.

We moeten ons van de opzet van deze ramingen niet al te veel voorstellen. Die
van de Heerhugowaard en de Haarlemmermeer vertonen nog de meeste struc-
tuur. De te verwachten uitgaven zijn opgesplitst in categorieën. We komen pos-
ten tegen voor aankoop van land, aanleg van de ringdijk en ringvaart, watermo-
lens, infrastructuur (‘binnenwercken’ met vaarten, sluizen, wegen en bruggen),
salarissen en schadevergoedingen aan derden.71 Bij een aantal van deze catego-
rieën hebben de auteurs de moeite genomen ons deelachtig te maken van hun
aannames. We kennen derhalve hun inschatting van de grondprijs van het aan te
kopen land en begrijpen hoe zij de kosten voor de ringdijk en de ringvaart bere-
kenden. De begroting van de Zijpe beperkt zich bijna geheel tot het herstel van
de dijken. Omdat de bedijkers van die polder in hun octrooiaanvraag enkele
maanden later aangaven wat zij verder nog dachten kwijt te zijn aan het weer op
orde brengen van de infrastructuur, hebben we ook daar een idee van.72 De door
Leeghwater opgestelde begrotingen voor de Starnmeer zijn rommelig van opzet
en weinig transparant. Hij laat specificaties van de aan te besteden werken ach-
terwege en prijzen vermeldt hij niet.

68 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

66  Resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland, 7 maart 1596.
67  Van Gelder, 1960, 99-100.
68  RAA, AWSt inv. nr. 260. De datum van de eerste begroting wordt niet in het document vermeld, maar
deze verscheen waarschijnlijk in de loop van 1636. De andere twee begrotingen zijn uit 1637 en 1638.
69  Voor een overzicht van de betrokkenheid van Leeghwater bij de Noord-Hollandse droogmakerijen zie
De Roever, 1944 en Baars, 1986, 2-9.
70  Van Hasselt, 1838. Zie ook: Baars, 1986, 6-7.
71  Van Gelder, 1960, 99-100; Van Hasselt, 1838, 47-49.
72  Octroyen, privilegien ende keuren: mitsgaders de ordonnantie van de weeskamer en vierschaar van de
Oude-Zijpe ende Hase-polder (Alkmaar 1717) 38; bedijkingsoctrooi voor de Zijpe, 20 september 1596.



Bij vergelijking van de begrotingen moeten we ons realiseren dat de ramingen
betrekking hadden op bedijkingen van sterk uiteenlopende aard. We hebben te
maken met inpoldering van buitendijks gebied en van binnenlandse meren. De
Zijpe en de Haarlemermeer waren relatief groot, de Starnmeer betrekkelijk
klein. Tussen de eerste en de laatste begroting lag ruim 40 jaar. In de Zijpe, waar
de omstandigheden sterk afweken van die in een droogmakerij, ontbrak de
noodzaak voor aankoop van land en stelde de uitgavenpost molens weinig voor.
Een samenvatting van de beschikbare gegevens is weergegeven in tabel 3.2.

De ringdijk en ringvaart drukten steeds zwaar op de begrotingen. In alle ge-
vallen vormden zij de grootste post. Dit laatste is opmerkelijk omdat, zoals we la-
ter zullen zien, in de praktijk de  aankoop van een smalle strook land rondom het
meer steeds het meeste geld vergde. Het oude land was nodig voor het graven
van de ringvaart en het leggen van de ringdijk.73 Het te onteigenen oppervlak
hing dan ook nauw samen met de afmetingen daarvan. In de Heerhugowaard
ging men uit van een 7.500 roede lange ringdijk (ca 28 km), met de ringvaart sa-
men 12 roede (45 m) breed. De dijklengte kwam, als we op de daartoe in de be-
groting gegeven uitleg afgaan, niet tot stand door de omtrek van het meer te me-
ten, maar deze werd berekend op basis van een geschat oppervlak van 3.000
morgen (ruim 2.600 ha) en de aanname dat het meer de vorm had van een vier-
kant. De zo verkregen lengte van 5.366 roede werd vervolgens afgerond op 5.500
roede (ruim 20 km).74 Rekening houdend met bochten en schiereilandjes telde
men hier nog eens 2.000 roede (7,5 km) bij op. Van deze dijk liep 5.500 roede
over oud land en de daarvoor benodigde hoeveelheid grond werd geraamd op
120 morgen (105 ha). Om aan voldoende grond te komen voor de plempdijken,
was nog eens 11 morgen (10 ha) nodig. Met een geschatte grondprijs van 2 gul-
den per vierkante roede (1.200 gulden per morgen) kwam deze post uit op
157.000 gulden, ruim een kwart van de totale bedijkingskosten.

Afgezien van de berekening van de lengte van de ringdijk en ringvaart man-
keerde aan de gevolgde methode weinig en deze zal ook elders wel zo zijn toe-
gepast. Duidelijk kwam naar voren, dat hoe breder de ringvaart, des te groter het
oppervlak van ‘de te vergraven landen’ en des te hoger de kosten. Foutieve in-
schattingen ten aanzien van de afmetingen van de ringdijk of ringvaart en
 onjuiste aannames voor de grondprijs konden echter tot weinig realistische re-
sultaten leiden. Zo hanteerde Leeghwater in zijn begroting voor de Haarlem-
mermeer een wel heel optimistische aanname voor de grondprijs: 300 gulden
per morgen. Dat was een kwart van de aanname in de Heerhugowaard en veel
minder dan in de afgelopen jaren bij andere bedijkingen in de praktijk was be-
taald. In de begroting van de Haarlemmermeer stelde de post landaankoop dan
ook betrekkelijk weinig voor, ze besloeg slechts 8 procent van de totale uitgaaf.
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73  Ook de eerste molens kwamen op ingedijkt oud land te staan.
74  Van Gelder, 1960, 99; De zijden van het vierkant waren 1341,5 roede lang.



En dat ondanks de forse breedte (40 roede of 150 m) van de te onteigenen
strook land die Leeghwater voor ogen had: ’10 roeden tot den ringdijk, en 12 of
14 roeden tot de gemeene ringsloot, dan blijft er omtrent 16 roeden achter den
dijk liggen, waar men de molens op kan zetten en kolkdijken bekwamelijk van zal
kunnen maken, en van welk overgebleven achterland men den ringdijk mede
kan onderhouden’.75

In zijn Haarlemmermeerboek ging Leeghwater uitvoerig in op de voordelen
van schaalgrootte.76 Op omslachtige wijze toonde hij aan dat de omtrek van een
cirkel of een vierkant niet proportioneel toeneemt met het oppervlak en aan de
hand van diverse voorbeelden liet hij zien dat ‘kleine Meeren altijd de meeste
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75  Van Hasselt, 1838, 47.
76  Van Hasselt, 1838, 21-25.

Tabel 3.2  Begrotingen van vier landaanwinningsprojecten

Zijpe  Heerhugowaard  Starnmeer  Haarlemmermeer
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

aankoop van oud land
aantal morgen 131
prijs per morgen (gld) 1200 300
totale uitgaaf (kgld) 157 108 300
totale uitgaaf (% van totaal) 27 32 8

ringdijk (en ringvaart)
kosten per schaft (gld) 0,36 0,50
plempdijk, kosten per schaft (gld) 1,00
totale uitgaaf (kgld) 192 160 191 1.112
totale uitgaaf (% van totaal) 64 27 56 31

molens
kosten per molen (gld) 5000 5000 5600
totale uitgaaf (kgld) 90 30 896
totale uitgaaf (% van totaal) 15 9 25

infrastructuur 
totale uitgaaf (kgld) 100 75 13 778
totale uitgaaf (% van totaal) 34 13 4 22

overige kosten
totale uitgaaf (kgld) 6 100 514
totale uitgaaf (% van totaal) 2 17 14

totale kosten (kgld) 298 582 341 3600
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: Zijpe: resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland, 7 maart 1596 en RAA, AWZ
inv. nr. 80; Heerhugowaard: Van Gelder, 1960, 99-100; Starnmeer: RAA, AWSt inv. nr. 260 20 juni
1637; Haarlemmermeer: Van Hasselt, 1838, 46-52.



roeden dijks op de morgentalen hebben’.77 Hoewel hij sprak over ‘zekere Geo-
metrische kunst’, gebruikte hij geen algebra. Zijn punt was echter duidelijk: een
grote polder heeft een relatief korte ringvaart en per droog te leggen morgen is
er minder oud land nodig. Zo had de Beemster ringdijk volgens Leeghwater ‘op
ieder morgen land omtrent een en een kwart roede dijks’, maar waren er ‘ver-
scheiden andere Meren, die mij wel bekend zijn, die omtrent 5 of 600 morgen
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77  Ibidem. Om aan te tonen dat een cirkel met een 4 maal zo groot oppervlak een 2 maal zo grote omtrek
heeft, schreef Leeghwater: ‘Neem een koordje, dat eene elle lang is, en vult dat met kleine stukjes hout, die
gelijke grootte hebben. Stel, dat daar 25 stukjes in kunnen, wanneer de einden van dat koordje aan elkan-
der komen. Neem dan een koord dat 2 ellen lang is, zoo zullen daar honderd zodanige stukjes in kunnen,
voordat de einden van dat laatste koord aan elkander komen’. Van formules die het verband geven tussen
het oppervlak van een cirkel en de omtrek, wist Leeghwater kennelijk niet af. Wel was hij er zich van bewust
dat meren met een onregelmatige vorm een langere oeverlijn hebben.

Afb. 3.3  In zijn Haarlemmermeerboek probeert Leeghwater duidelijk te maken dat een cirkel met een grote
straal een relatief kleine omtrek heeft. Hij wilde daarmee aantonen dat rondom een grote polder per morgen aan
te winnen grond minder ringdijk hoeft te worden aangelegd.



groot zijn, die omtrent vijf of zes roeden dijks per morgen hebben’.78 Van de bij
ons onderzoek betrokken meren was de Beemster in dit opzicht inderdaad in het
voordeel. Het was natuurlijk van belang dat de oevers niet al te kronkelig liepen,
maar de vuistregel dat, bij verder gelijksoortige omstandigheden, een polder met
een vier maal zo groot oppervlak slechts een twee maal zo lange omtrek heeft,
doet algemeen opgeld. Dankzij dit effect van schaalgrootte lagen de in de be-
grotingen van de Heerhugowaard en de Haarlemmermeer opgegeven schattin-
gen van de benodigde hoeveelheid oud land, ondanks de extreme breedte van
de ringvaart in laatstgenoemde droogmakerij, toch nog dicht bij elkaar. In de
Heerhugowaard dacht men 131 morgen oud land nodig te hebben op een ge-
schatte aanwinst van 3.000 morgen nieuw land, hetgeen overeenkomt met 4,4
procent. In de Haarlemmermeer lag dit percentage op 5 procent: 1.000 morgen
oud land tegenover 20.000 morgen nieuw land.

In de begroting van de Zijpe kwam de post ‘aankoop van land’ niet voor. De
Zanddijk aan de westkant van de polder was nog voor een groot deel intact en
voor herstel gebruikte men, zoals de naam al aangeeft, het ter plaatse overvloedig
aanwezige zand. Als specie voor de zeedijk in het noorden diende de uit het aan-
grenzende wad opgediepte ‘slicker’. Baggeraars (‘slickeraars’) in kleine bootjes
diepten deze slikker op.79 Deze activiteit leidde wel tot extra arbeidskosten.

Ook voor het berekenen van de uitgaven aan ringdijk en ringvaart hanteerde
men een eenvoudige formule. Waar deze op oud land kwamen te liggen, be-
paalden de afmetingen van de ringvaart de kosten. De hoeveelheid uit te graven
grond was doorgaans meer dan voldoende om de dijk mee op te werpen en be-
paalde het aantal benodigde arbeidsuren. Als maat hanteerde men de schaft,
een volume van één vierkante roede bij 1 voet. Op basis van de doorgaans ge-
bruikte Zijpse dijkroede kwam een schaft overeen met 4,65 m³. De aan het ver-
plaatsen van een schaft grond gerelateerde kosten hingen af van de complexiteit
van de werkzaamheden.80 Het loon voor het uitgraven van een klein slootje, tot
1 roede breed, bedroeg 3,5 à 4 stuivers (0,175 à 0,20 gulden) per schaft. Moest de
uit een sloot komende aarde worden weggekruid, of in ons geval tot een dijk wor-
den opgeworpen, dan liep het arbeidsloon al gauw op.81 Gaan we uit van 8 stui-
vers per schaft, dan bedroegen de kosten voor een 6 roede brede en 7 voet diepe
ringvaart met ringdijk 17 gulden per strekkende roede. In de begroting van de
Heerhugowaard (6 roede brede en 6 roede diepe vaart) hield men rekening met
0,36 gulden per schaft en 12 gulden per strekkende roede. Leeghwater hield het

72 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

78  Van Hasselt, 1838, 22.
79  Van de Ven, 2003, 135.
80  De kosten van een schaft te verplaatsen grond worden regelmatig in de rekeningboeken vermeld. In-
teressante informatie hierover is ook te vinden in het omstreeks 1660 verschenen ‘Memoriael’ van de Heer-
hugowaard: RAA, AWH inv. nr. 64.
81  De prijs voor een van elders aangevoerde schaft aarde, zoals voor het opwerpen van een plempdijk,
waar de specie ook nog eens naar moeilijk toegankelijk terrein moest worden vervoerd, lag aanzienlijk ho-
ger.



twintig jaar later in zijn begroting voor de Haarlemmermeer (12 roeden brede
en 7 voet diepe ringvaart) op 0,50 gulden per schaft en 42 gulden per roede.

Voor een dijk in open water of moerassig terrein, een zogenaamde plempdijk,
gold een andere benadering. Het dijklichaam moest dan vanaf de bodem wor-
den opgebouwd en de benodigde hoeveelheid grond kon daardoor wel twee
maal zo groot zijn als bij een dijk op het vaste land. Daarnaast vereiste een der-
gelijke dijk speciale voorzorgsmaatregelen, zoals het plaatsen van tijdelijke wa-
terkeringen, en was er een dure bekisting nodig. In de begroting van de Heer-
hugowaard ging men uit van 72 schaft per roede: voor een ‘plempdijck omme de
gaten te stoppen omme de selfde meer, genomen diep onder tmayvelt 6 voeten
ende de selfde op glycke hoochten te maecken als de andere dijck, sal wel moe-
ten hebben 72 schaften aerde’.82 De kosten voor de beschoeiing werden ge-
makshalve buiten beschouwing gelaten, maar men rekende wel met een aan-
zienlijk hoger arbeidsloon van 1 gulden per schaft. Naar boven afgerond kwam
dit neer op 75 gulden per strekkende roede, ruim zes keer zoveel als voor een
dijk van dezelfde afmetingen aangelegd op het land. Leeghwater ging voor de
Haarlemmermeer zelfs uit van 200 gulden per roede. Alles bij elkaar vergden
dijk en ringvaart grote sommen geld: bijna 160.000 gulden in de begroting van
de Heerhugowaard en ruim 1.1 miljoen gulden in die van de Haarlemmermeer.
Daarmee namen deze posten respectievelijk 27 en 31 procent van het totale be-
grotingsbedrag voor hun rekening.

In de Starnmeer lag dit percentage nog veel hoger: 56 procent. Enerzijds had
dit te maken met de relatief grote lengte van de ringvaart, eigen aan een kleine
polder. Maar ook andere factoren speelden hier een rol. De bedijkers van deze
polder waren gedwongen tot het graven van een wel heel brede ringvaart aan de
westzijde van de polder (21,5 Hondsbossche roede breed (73,5 m)) en de Starn-
meer en de Kamerhop mochten niet aaneen ingepolderd worden.83 Een voor de
scheepvaart bestemd recht doorgaand kanaal tussen Graftdijk en Spijkerboor be-
tekende de aanleg van een dubbele plempdijk, één aan elke zijde.

De situatie in de Zijpe valt moeilijk met die in droogmakerijen te vergelijken.
Hier was van een ringvaart geen sprake en vormde herstel van de dijken de
hoofdmoot van de werkzaamheden. De vergeleken met de droogmakerijen extra
grote dimensies van die dijken en de bij de Slikkerdijk toe te passen speciale con-
structiemethode kwamen vanzelfsprekend tot uiting in de geraamde kostprijs
(36 tot 50 gulden per roede). De opstellers van het door de Staten aangevraagde
advies waren zo op dijkherstel gefocust, dat zij zich in hun raming vrijwel geheel
tot dit onderdeel beperkten. Met een kleine 200.000 gulden voor de dijken,
6.000 gulden voor een sluis en twee duikers en nog wat ongespecificeerde uitga-
ven aan ‘Molens ende het opschieten van de groote Sloot, en aen de Sluys ende
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82  Van Gelder, 1960, 99.
83  Danner, De Starnmeer en Kamerhop, 39.



Molentochten’ meenden zij dat de polder weer in de oude staat kon worden her-
steld ‘sulcks deselve was voor de inundatie van Alderheyligen vyftien hondert ts-
eventig’.84 De aanvragers van het octrooi waren er zich echter van bewust dat niet
alleen de dijken waren beschadigd, maar dat ook de infrastructuur van de polder
zwaar had geleden onder de jarenlange blootstelling aan getijden, wind en zand.
In hun octrooiaanvraag spraken zij de hoop uit dat de overheid voor deze post,
geschat op 100.000 gulden, wilde opdraaien: ‘Ende hoe wel die geheele repara-
tie ende verseeckeringe van de voorsz. Dijclagie wel behoorde te komen tot kos-
te van ’t Gemeen Landt, die by raminge wel twee hondert duysent gulden kosten
souden, behalven alle Binnenwercken die geraamt worden noch op hondert
duysent gulden, in de plaatse van dien den Supplianten voor eens daar toe te se-
coureren met die somme van hondert duysent gulden’.85 Met octrooiverlening
hadden de Staten geen moeite, tegen een financiële bijdrage hadden zij echter
principiële bezwaren.

Molens vormden de andere grote post in de kostenramingen. Zowel in de
Heerhugowaard als de Starnmeer hanteerde men een bedrag van 5.000 gulden
per molen, voor aanschaf en installatie. In de Haarlemmermeer verhoogde
Leeghwater dat tot 5.600 gulden. Over details als het al of niet bij dit bedrag in-
begrepen zijn van de kosten voor molenkolken, sluisjes etc. lieten de begrotin-
gen zich niet uit. Het aantal molens hing samen met de diepte van het meer en
het te bemalen oppervlak. De achtkante binnenkruiers konden het water onge-
veer een meter omhoog malen en als vuistregel hanteerde men, zoals later ter
sprake zal komen, één gang molens per 500 à 550 morgen.86 In de op 3.000 mor-
gen geraamde Heerhugowaard, waar men verwachtte ‘drie hooch’ te moeten
malen, lag het dus voor de hand van 18 molens uit te gaan.87 Voor de wat diepe-
re en 20.000 morgen grote Haarlemmermeer kwam Leeghwater met een soort-
gelijke berekening tot 160 molens.88 Waarom hij in de Starnmeer 6 molens no-
dig meende te hebben, is minder duidelijk. Met een geraamd oppervlak van 650
morgen kon deze polder niet toe met 1 gang. Uitgaande van de noodzaak tot 2
of 3 maalstappen betekende dit 4 à 6 molens. Tellen we daar dan nog één molen
bij op voor de Kamerhop, dan komen we op een aantal van 5 of 7. Met 6 molens
koos Leeghwater misschien voor de gulden middenweg.

In de Starnmeer zonken de aan molens gerelateerde uitgaven enigszins in het
niet vergeleken bij die voor de ringdijk en ringvaart. Zij namen nog geen 9 pro-
cent van de totale raming voor hun rekening. In de Heerhugowaard was dat 15
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84  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2456 f. 71-75; resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland 7 maart
1596.
85  Octroyen, privilegien ende keuren mitsgaders de ordonnantie van de weeskamer en vierschaar van de Oude – Zijpe
ende Hase – polder (Alkmaar 1717), 38; bedijkingsoctrooi voor de Zijpe 20 september 1596.
86  Van Zwet, 2004 ‘De 52 watermolens van de Schermeer’, 73.
87  Van Gelder, 1960, 100.
88  Leeghwater gaf in zijn begroting voor de Haarlemmermeer niet aan hoe hij tot het aantal van 160 mo-
lens kwam. Waarschijnlijk ging hij uit van 1 molengang per 500 morgen en een 4-trapsbemaling.



procent en in de diepere Haarlemmermeer zelfs 25 procent. In het laatste geval
speelt niet alleen de grotere diepte mee, maar hebben we ook te maken met het
omgekeerde effect van schaalgrootte. Het aantal molengangen is direct gerela-
teerd aan het polderoppervlak. Nemen de kosten voor ringdijk en ringvaart re-
latief af in grotere polders, dan nemen die van voor het oppervlak ongevoelige
posten verhoudingsgewijs juist toe.

Voor de infrastructuur nam men soms een stelpost op. We hebben al gezien
dat de bedijkers van de Zijpe hier 100.000 gulden voor uittrokken. De opstellers
van de begroting voor de Heerhugowaard meenden dat ze ‘de binnenwercken
niet wel berekenen (konden) doordien men niet seecker is van weegen en sloot-
en hoe men se maecken sal’.89 Zonder verdere toelichting gingen ze uit van
75.000 gulden, dat wil zegen 25 gulden per morgen. Leeghwater stelde in zijn ra-
ming voor de Haarlemmermeer dat ‘de binnen wercken, te weten, die wegen en
sloten, molen-togten en vaarten, kolken en kolkdijken en andere affairen, wor-
den doorgaans gerekend een derde deel te kosten van de buiten werken’.90 Hij
nam dus aan voor deze post een derde kwijt te zijn van het totaal van de uitgaven
voor land, ringdijk met ringvaart en molens. Deze aanname was redelijk conser-
vatief. De 800.000 gulden voor aanleg van sloten, wegen en bruggen kwam neer
op 40 gulden per morgen of 22 procent van de totale uitgaaf. Dit was beduidend
meer dan hij enkele jaren eerder in de Starnmeer nodig meende te hebben. In
deze kleine polder dacht hij met 13.000 gulden te kunnen volstaan: 20 gulden
per morgen of slechts 4 procent van de totale uitgaaf.

De begroting van de Heerhugowaard eindigde met de post ‘voor veelderleye
ongelden soo tractementen van dijkgraef, heemraden, vacacyen van hooftinge-
landen, oncosten ende alle ackoorde te maecken met dorpen; lantmeeters, brug-
gen en uytweegen, als andersins daer men niet wel op rekenen kan’.91 Voor al
deze uitgaven werd 100.000 gulden uitgetrokken, bijna een vijfde van het totaal.
In de Starnmeer ontbrak deze verzamelpost, maar in zijn raming voor de Haar-
lemmermeer hield Leeghwater weer wel rekening met dit soort, deels onvoor-
ziene en deels onvoorspelbare, uitgaven.

Betrouwbaar waren de schattingen niet. Zoals we in hoofdstuk 5 zullen zien,
kregen alle ten uitvoer gebrachte bedijkingen waarvan we de raming kennen,
met kostenoverschrijdingen te maken van 50 tot 100 procent. Een dergelijke uit-
komst is niet verwonderlijk. Er was weinig ervaring met grote infrastructurele
werken en als er al sprake was van een post ‘onvoorzien’, zoals in de Heerhugo-
waard en de Haarlemmermeer, dan stelde deze weinig voor. Verder kon een
rooskleurige voorstelling van zaken geen kwaad. De Staten konden bij een te ne-
gatief plaatje wel eens terugdeinzen voor goedkeuring van de plannen en inves-
teerders moesten niet onnodig worden afgeschrikt.
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89  Van Gelder, 1960, 100.
90  Van Hasselt, 1838, 49.
91  Van Gelder, 1960, 100.



Maar heel slecht waren de uitkomsten nu ook weer niet. Zeker niet als we ons
realiseren dat sommige uitgavenposten bewust buiten beschouwing werden ge-
laten. Zo laat Leeghwater ons weten dat hij in zijn begroting van juni 1637 voor
de Starnmeer de kosten voor het wijder maken van de zuidelijke ringvaart van de
Schermer bij de Vuile Graft niet had meegenomen.92 Verder konden zich on-
voorziene ontwikkelingen voordoen. Zo verplichtte het waterschap dat de Raaks-
maatsboezem beheerde de bedijkers van de Heerhugowaard pas tijdens de
droogmaking om strijkmolens langs de rand van de Schermerboezem neer te
zetten.93 Bezorgd over de drastisch afgenomen buffercapaciteit van de boezem,
wilde het waterschap zo een snellere afvoer van het boezemwater bewerkstelli-
gen. De hiermee samenhangende kosten waren aanzienlijk.94 Al zaten de ramin-
gen er ver naast, ze hadden toch hun nut. De investeerders wisten althans enigs-
zins waar zij aan toe waren.

3.4  Financiering en participanten

De bedragen die voor de bedijking moesten worden opgebracht, waren zelfs
voor de kapitaalkrachtige ondernemers die de plannen ontwikkelden te veel van
het goede om zonder hulp van buiten te kunnen financieren. Deelname van der-
den was vereist. In hoofdstuk 7 staan we uitgebreid bij deze investeerders stil.
Hier kunnen we volstaan met de constatering dat de animo om te participeren
over het algemeen dermate groot was, dat het de initiatiefnemers weinig moeite
kostte om hun project voltekend te krijgen. Bij de laatste bedijking van de Zijpe
was de belangstelling misschien nog lauw, tien jaar later bij de droogmaking van
de Beemster was het tij al gekeerd en nog twee decennia later, bij de Heerhugo-
waard en de Schermer, was de vraag naar kavels dermate groot, dat de bedijkers
niet wisten hoe zij alle gegadigden aan hun trekken moesten laten komen.

De uitgifte van de participaties geschiedde per kavel of aantal morgen. Men
sprak in dit stadium over ‘kavels water’.95 Het ging daarbij nog niet om een be-
paalde plek in de toekomstige polder, maar slechts om het recht op deelname in
de bedijking. De toewijzing van specifieke stukken grond vond pas plaats nadat
de polder was drooggevallen en het oppervlak in kavels was opgedeeld.

De leden van het compagnieschap dat een bedijking voorbereidde en die zich
voor een groot deel van de te maken kosten garant hadden gesteld, legden eerst
zelf beslag op het door hen gewenste aantal morgen en gingen daarna over tot
verdeling van de resterende gronden. Van aankondigingen om kavels aan de
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92  RAA, AWSt inv. nr. 260; begroting van 20 juni 1637.
93  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 172.
94  Twee van de veertien strijkmolens werden door het Geestmerambacht bekostigd. Zie verder hoofdstuk
5.
95  Van Zwet, 2004 ‘De financiering van een droogmakerij’, 218.



man te brengen, valt niets terug te vinden. Dat was waarschijnlijk ook niet nodig.
De plannen om een groot meer in te polderen hadden voldoende nieuwswaarde
om ook zonder verdere actie wijd en zijd bekend te raken. Op de bij de verdeling
van de gronden gehanteerde tactiek komen we terug in hoofdstuk 7.

De kavels water werden niet zomaar weggegeven. De voorbereidingen brach-
ten de nodige uitgaven met zich mee en de bedijkers waren niet van plan die
voor eigen rekening te nemen. De landmeters waren niet goedkoop, er moest
veel worden gereisd en tegenstanders lieten zich soms alleen met geld paaien.
De bedijkers bedongen daarom van hun mede-investeerders een inkoopsom om
tot de onderneming te worden toegelaten. Met dat geld dekten zij niet alleen de
kosten, maar wisten ze ook nog wat extra inkomsten op te strijken.96 De pennin-
gen kwamen ‘ten voordeele van de gemeene societeit’ of ‘tot ons gemeen pro-
fijt’, dat wil zeggen tot profijt van de bedijkers en niet van de polder.97 De hoog-
te van de inkoopsom varieerde van polder tot polder en bedroeg al gauw 27
gulden per morgen.98

Niet alle participanten hoefden zich in te kopen. De contractanten zelf bleven
van betaling gevrijwaard. Daarnaast kwam bij de latere droogmakerijen de ge-
woonte in zwang om mogelijke tegenstanders met behulp van participaties voor
het project te winnen en zo de weg naar het octrooi te plaveien. Tot de op deze
wijze ‘gegratificeerden’ behoorden hoge Haagse ambtenaren, maar ook be-
stuurders van Alkmaar en Hoorn.99 Gratificatie betekende niet dat de gelukki-
gen niet aan de bedijking mee moesten betalen.100 Alleen de inkoopsom werd
hen bespaard. Over het aandeel van de geschonken kavels op het totaal tasten we
in het duister. De financiële administraties verschaffen ons geen inzicht.

Van de deelnemers aan een bedijking werd verwacht dat zij door middel van
omslagen met elkaar de benodigde gelden bijeenbrachten, ieder naar rato van
het oppervlak waarop hij had ingeschreven. Steeds als de penningmeester voor
grote uitgaven kwam te staan, verzocht hij de deelnemers om voor een vastge-
stelde datum een bepaalde bijdrage aan hemzelf of zijn ‘ghecommitteerde’ te
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96   Het geld dat via de inkoopsommen binnenkwam werd niet in de rekeningboeken verantwoord.
97   Bouman, 1857, 35 en 46-47. Met de verkoop van kavels kwamen de bedijkers goed aan hun trekken. De
16 Beemster contractanten reserveerden in de zomer van 1607 4.760 morgen voor zichzelf. Met een geschat
contribuabel oppervlak van 7.500 morgen bleef er op dat moment dus 2.740 morgen over voor andere ge-
gadigden. Gaan we er vanuit dat deze kavels tegen 27 gulden per morgen van de hand gingen, dan leverde
dit het formidabele bedrag van 74.000 gulden op, 4.600 gulden per persoon. In de daarna volgende jaren de-
den de bedijkers nog meer kavels van de hand, zodat hun op deze wijze verkregen verdienste nog toenam.
Zie ook: RAA, AWH inv. nr. 630, akkoord van hoofdparticipanten in de Heerhugowaard, 18 juni 1626.
98   We vonden een inkoopsom van 27 gulden per morgen in de Beemster en de Schermer. Elders kwa-
men ook hogere bedragen voor. Zie verder hoofdstuk 6.
99   Zie hiervoor onder andere Van Gelder, 1960, 96-97.
100  In de literatuur bestaat hier onduidelijkheid over. Zo suggereert Van Gelder dat gratificatie met kavels
water tevens inhield dat de ontvanger geen omslagen hoefde te betalen (Van Gelder, 1960, 100). Deze in-
terpretatie is echter niet correct. Uit de rekeningboeken komt duidelijk naar voren dat alle onder partici-
panten verdeelde gronden contribuabel of omslagplichtig waren.



overhandigen.101 De noodzaak tot het uitschrijven van een omslag en de hoogte
daarvan werden eerst voorgelegd aan de vergadering van hoofdingelanden. Pas
na goedkeuring mocht de penningmeester de investeerders benaderen.

De hoofdingelanden realiseerden zich dat zij prudent moesten opereren en
geen eindeloze stroom van omslagen op de investeerders los konden laten. Op
grond van de begroting wisten de participanten ongeveer waar zij aan toe waren
en, hoe kapitaalkrachtig ook, hun incasseringsvermogen kende grenzen. Maar
veel keuze bij overschrijding van de geraamde kosten hadden de bedijkers niet.
Het octrooi legde hen een strak tijdschema op en vertraging van de werkzaamhe-
den was ook vanuit veiligheidsoverwegingen ongewenst.102 Marchanderen met
veiligheidseisen en specificaties van de dijken was eveneens uit de boze, al wilden
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101  RAA, AWH inv. nr. 183.
102  In latere octrooiaanvragen, waarin om verlenging van de termijn van belastingvrijstelling wordt ver-
zocht, schrijven de bestuurders van de Zijpe de bouw van de dijken indertijd met opzet niet gelijk op de be-
stemde hoogte te hebben gebracht, om zodoende de omslagen beter in de tijd te kunnen spreiden: RAA,
AWZ inv. nrs. 86 en 332. Waarschijnlijker is dat zij wel degelijk hun best hebben gedaan om de dijken zo snel
mogelijk aan de daarvoor opgestelde specificaties te laten voldoen, maar dat dit hen niet is gelukt en dat dit
argument hen nu goed van pas kwam.

Afb. 3.4  Aanslagbiljet in 1632 voor de 14e omslag in de Heerhugowaard. De bedijking was net achter de rug.



de bedijkers een enkele keer wel voor de verleiding bezwijken. Toen de kosten
van dijkaanleg in de Zijpe als gevolg van arbeidsonrust onverwacht snel stegen,
deden de hoofdingelanden liever concessies aan de afmetingen van enkele dij-
ken dan dat zij de investeerders extra belastten.103 Een dergelijke handelwijze was
echter uniek. Bij latere bedijkingen zijn wij die niet meer tegengekomen.

Het aangaan van leningen vormde een reëlere optie om de investeerders tij-
delijk te ontzien. Nadeel was dat de polder met een schuld werd opgezadeld en
de ingelanden daar in een later stadium de wrange vruchten van plukten. In di-
verse polders werd van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, maar over het alge-
meen hechtte men te sterk aan een conservatief financieringsbeleid om zich al te
diep in de schulden te steken. Veelal dienden de leningen slechts voor een tijde-
lijke overbrugging en werden ze nog in hetzelfde jaar afgelost. Bij de droogma-
king van de Schermer liep de uitstaande schuld voor het eerst wat substantiëler
op, maar om meer dan enkele procenten van de totale bedijkingsuitgaaf ging het
ook daar niet.104 Nieuw bij deze droogmakerij was dat een deel van de aankoop-
som voor het oude land rondom het meer niet in contanten werd afgerekend,
maar met wederzijds goedvinden van betrokken partijen in leningen werd om-
gezet. Pas bij de laatste bedijking uit ons onderzoek, die van de Starnmeer, liepen
de kosten dermate uit de hand, dat de bedijkers zich genoodzaakt zagen een wat
groter beroep op de kapitaalmarkt te doen.105

Andere bronnen van inkomsten waren er nauwelijks. Hier en daar werden
kleine stukjes aangekocht land tijdelijk verhuurd en er kwam wat geld binnen
door verpachting van viswater of verkoop van overbodig geworden materialen.
Veel stelde het allemaal niet voor. Het overgrote deel van de bedijkingskosten
werd door de participanten opgebracht.

3.5  Het octrooi

Hadden de initiatiefnemers zicht overtuigd van de technische en financiële haal-
baarheid van hun project en waren de voornaamste tegenstanders over de streep
gehaald, dan was het zaak om zonder verder tijdverlies een octrooiaanvraag in te
dienen bij de Staten. Een octrooi diende meestal meerdere doeleinden.106 Voor
de bedijkers ging het allereerst om het eigendomsrecht van de aan te winnen
gronden, die doorgaans tot de grafelijkheidsdomeinen behoorden: ‘Dat voorts
de Supplianten de gronden van de voorsz. Starn-Meer sullen besitten eeuwighlij-
ck ende erffelijck voor haer, hare Erven ende nakomelingen’.107 Tegelijkertijd
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103  RAA, AWZ inv. nr. 179 f. 32v.
104  Van Zwet, 2004 ‘De financiering van een droogmakerij’, 224-227.
105  RAA, AWSt inv. nr. 1; resolutie van hoofdingelanden 28 oktober 1643. Zie verder hoofdstuk 5.
106  De Vries, 1876, 404.
107  RAA, AWSt inv. nr. 30; Octroy van de Starnmeer, mitsgaders cavel-conditien ende caerte (Hoorn 1850).



hoopten de aanvragers met het octrooi allerlei faciliteiten te verwerven. Voor de
Staten was het octrooi een vehikel om de bedijkers duidelijk te maken dat zij hun
gang mochten gaan, maar daarbij wel oog moesten hebben voor eventuele scha-
de die zij anderen berokkenden en die op gepaste wijze dienden te vergoeden.

Alvorens tot toestemming over te gaan, wonnen de Staten advies in van de Gra-
felijkheids Rekenkamer. Dit bestuursorgaan, ook wel de Rekenkamer der Do-
meinen genoemd en belast met het beheer van Grafelijkheids domeinen, ging
eventueel nadelige gevolgen voor de overheid na en sprak zich uit over de door
derden ingebrachte bezwaren. De leden van de Rekenkamer, de Rekenmeesters,
waren, zoals reeds eerder aan de orde kwam, regelmatig zelf bij de bedijkingen
betrokken, zodat van belangenverstrengeling sprake was. Toch schaarde het ad-
viesorgaan zich niet altijd klakkeloos achter de voorstellen. Zij wenste wel dege-
lijk rekening te houden met de belangen van gedupeerden. Vooral als het mach-
tige organisaties als het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen of
stemhebbende steden betrof.

Over de in de aanvragen gedane verzoeken en de daarbij gehanteerde argu-
menten zijn we goed geïnformeerd, aangezien deze in het octrooi werden op -
genomen.108 Ze begonnen gewoonlijk met een lange preambule, waarin de
 aanloop naar de bedijking uit de doeken werd gedaan en allerlei met de droog-
legging te behalen voordelen de revue passeerden. Bij dat laatste richtten de be-
dijkers de aandacht vooral op die factoren, waarvan zij wisten dat de overheid
daar belang in stelde. Allereerst was daar de economische stimulans die van zo’n
grote onderneming uit zou gaan, met werkgelegenheid voor duizenden arbei-
ders en de aanwinst van een groot landbouwareaal. Daarnaast stond men stil bij
de gunstige gevolgen voor de veiligheid en de besparingen voor de omwonen-
den, nu zij van de kosten voor dijkonderhoud verlost raakten en de oevers van
het meer niet langer van afslag te duchten hadden. Over de te verwachten winst-
gevendheid voor de investeerders werd niet gerept.

Na het opsommen van al deze positieve effecten volgde een beschrijving van
de grote uitdagingen die de bedijkers te wachten stonden en de daaruit voort-
vloeiende ‘sware oncosten’.109 De ‘supplianten’ hoopten daarom van de Staten
een steun in de rug te krijgen door ‘te obtineren van ons eenige redelijcke ende
draechlijcke conditien’.110 Tot de gunsten waarom werd gevraagd behoorden
vrijstellingen van belastingen en accijnzen gedurende een aantal jaar, het recht
zelf bestuurders aan te mogen stellen en jurisdictie binnen het gebied van de
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108  De gedrukte versies van de octrooien van de diverse polders zijn nog allemaal in de polderarchieven
terug te vinden: RAA, AWZ inv. nr. 6 (de Zijpe); RAA, AWW inv. nrs. 1, 2 en 2a (Wieringerwaard); WA, AWB
inv. nr. 1 (de Beemster); WA, AWP inv. nr. 583 (de Purmer); WA, AWWo inv. nrs. 1, 2 en 3 (de Wijde Wor-
mer); RAA, AWH inv. nr. 637 (de Heerhugowaard); RAA, AWS inv. nr. 774 (de Schermer) en RAA, AWSt inv.
nr. 30 (de Starnmeer). Transcripties van de octrooien voor de Beemster, de Schermer en de Starnmeer zijn
opgenomen in respectievelijk Bouman, 1857, 36-44, Danner, 1983, 33-47 en Danner, De Starnmeer en Kamer-
hop, 28-33.
109  Danner, 1983, 34; octrooi van de Schermer.
110  Ibidem.



nieuwe polder. Soms werd verwezen naar de regelingen die bij een voorafgaan-
de bedijking waren getroffen. Zo vroeg men bij de Purmer om ‘alsulcke en ghe-
lijcke Conditien, exemptien, ende vrijdommen als hier vorens aen de Bedijckers
vanden Beemster vergunt ende gheaccordeert zijn gheweest’.111 Daarnaast wa-
ren de bedijkers uit op een regeling die het hen mogelijk maakte slepende pro-
cessen te voorkomen en zonder al te veel vertraging aan de slag te kunnen.

Vervolgens kwamen de Staten zelf aan het woord. Met de vaak in hoofdletters
geschreven woorden ‘SOO IS ’T’ vingen zij hun eindoordeel aan en deelden zij
mee het verzoek te ‘consenteren, accorderen en octroyeren’.112 Vervolgens som-
den zij de voorwaarden op waaraan de bedijkers zich hadden te houden. Eén
daarvan was dat de bedijking binnen een afgebakende periode, meestal vier jaar,
haar beslag moest krijgen. Hiermee werd voorkomen dat de indieners van het
verzoek er slechts op uit waren anderen van inpoldering af te houden. Bij onvol-
doende voortgang na afloop van de gestelde termijn vervielen alle rechten en
stond het andere gegadigden vrij een poging te wagen. Het kon natuurlijk ge-
beuren dat tegenslag maakte dat de deadline niet werd gehaald. In dat geval be-
stond de mogelijkheid via een nieuw octrooi verlenging van de daartoe gestelde
termijn te verkrijgen.113

Ter bescherming van mogelijk gedupeerden bevatten de meeste octrooien
een clausule waarin werd gesteld dat de bedijkers pas met de werkzaamheden
mochten beginnen, nadat iedereen die hinder van de bedijking meende te on-
dervinden, schadeloos was gesteld: ‘dat de Suppl., alvorens in het werk van de be-
dijking te treden, gehouden zullen zijn alle steden, dorpen, collegiën en alle an-
dere, die door deze bedijking eenige schade, hinder of empectement zullen
lijden, hetzij in hunne waterlozingen of andere pretentiën schade of ander ver-
zoek, zulks te bejegenen, accommoderen en vergoeden, dat dezelve mogen heb-
ben contentement, hetzij bij minnelijk accoord of tot arbitragie van den Hoogen
Raad’.114 Verwees men in het octrooi van de Beemster nog naar de Hoge Raad als
rechtsorgaan dat zich over geschillen moest buigen, bij latere droogmakerijen
werd deze taak gedelegeerd aan een speciaal daartoe aangestelde commissie van
drie wijze mannen. De commissarissen kregen de bevoegdheid om in alle aan-
hangig gemaakte zaken ‘sonder figuyr van proces’ uitspraak te doen.115 De par-
tijen moesten er echter eerst zelf zien uit te komen. De gemaakte regeling bood
gedupeerden wel enig soulaas, maar door de bank genomen werkte hij meer in
het voordeel van de bedijkers dan van hun tegenspelers.116 De gebruikte termi-
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111  Octrooi van de Purmer.
112  Danner, 1983, 38.
113  De bedijkers van de Wieringerwaard moesten tot tweemaal toe, in 1603 en 1608, een verzoek indie-
nen om verlenging van de verleende termijn.
114  Bouman, 1857, 42.
115  Danner, 1983, 44, octrooi van de Schermer.
116  Aanwijsbare voorbeelden van partijdige besluitvorming door de Hoge Raad zijn we niet tegengeko-
men.



nologie, die het aantekenen van beroep uitsloot, stond borg voor een snelle af-
handeling van geschillen, zodat de bedijking geen gevaar liep door slepende
processen te worden opgehouden. Verder maakten de meeste opponenten wei-
nig kans tegenover de machtige polderbestuurders, met hun vele connecties.
Dat er bij de benoeming van de commissarissen geen aandacht werd geschonken
aan familiebanden met de polderbestuurders, maakte hun rol dubieus.117

Over de al voor octrooiaanvraag bereikte akkoorden hoefden de Staten zich
niet meer uit te spreken. Wel hechtten zij zoveel waarde aan het nakomen van de
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117  Twee van de drie commissarissen voor de Heerhugowaard waren gelieerd aan leden van het oor-
spronkelijke compagnieschap in deze polder. Gerard Simonsz. Schaap was een neef van Anthonie Oetgens
en Jacob van Duivenvoorde was een verre neef van Johan van Duivenvoorde: De Roever, 1944, 150. Veel-
zeggend voor de goede verhoudingen tussen commissarissen en polderbestuurders waren de kostbare ge-
schenken die de hoofdingelanden van de Schermer na afloop van de bedijking aan hen schonken, als dank
voor bewezen diensten: RAA, AWS inv. nr. 390, f. 120 en 120v.

Afb. 3.5  Gedrukte versie uit
1635 van het octrooi met toe-
stemming tot bedijking van de
Schermer.



reeds met Uitwaterende Sluizen gesloten overeenkomsten, dat zij de overeenge-
komen maatregelen als voorwaarde voor toestemming tot bedijking in het oc-
trooi opnamen.

Daarna volgden de toezeggingen ten faveure van de bedijkers. Op de verzoe-
ken om steun van organisatorische, juridische en fiscale aard werd doorgaans
ruimhartig ingegaan. Vooral de fiscale privileges mochten er zijn. De ingelanden
werden voor vele jaren van een aantal belangrijke belastingen vrijgesteld.118 De
financiële prikkels die van deze vrijstellingen uitgingen, vormden een belangrij-
ke steun in de rug voor de toekomstige landeigenaren. Voorlopig hoefden zij
geen verponding te betalen en werden zijn niet met allerlei andere aanslagen las-
tig gevallen. Producten die van en naar de polder werden getransporteerd kre-
gen ontheffing van de Grafelijkheidstollen.

Voor een overheid, die financieel niet bij infrastructurele projecten betrokken
wilde zijn, betekenden deze toezeggingen geen inbreuk op dat principe. Een on-
bedijkt meer leverde fiscaal niets op, terwijl een bedijking daar wel perspectief
op bood. En tegenover de overdracht van grond en als compensatie voor ge-
derfde inkomsten uit de verpachting van vis- en jachtrechten voerden zij een
eeuwig durende erfpacht in, de zogenaamde Grafelijkheids recognitie: ‘midts
aen ons ten behoeve vande graeflijckheyt jaerlijcx betalende tot een erffelijcke
recognitie drie ponden te xl grooten pont, jaerlijcx op yeder morghen’.119 De
hoogte van de in de bedijkingsoctrooien vastgestelde recognitie varieerde sterk,
van enkele stuivers per morgen in de Beemster tot 3 gulden in de Schermer en
Starnmeer. In de praktijk stelde het allemaal weinig voor. Voor deze heffing gold
een vrijstellingstermijn van aanvankelijk zeven jaar of iets meer en in de jaren
daarna werd ze bijna overal kwijtgescholden.

Naderhand maakten de bedijkers dankbaar gebruik van de vaak vage formule-
ring in het octrooi ten aanzien van de vrijstellingstermijn voor de diverse belas-
tingen: ‘beginnende naer het voltrecken van de voornoemde Dyckagie’.120

Steeds weer deed men verwoede pogingen om aan te tonen dat de dijken pas
vele jaren na verkaveling hun beoogde afmetingen bereikten en dat de in het
vooruitzicht gestelde ontheffingstermijn daarom nog niet verstreken was. Bij de
bedijkingen van de Schermer en de Starnmeer hadden de Staten hun les ge-
leerd. De termijn van vrijstelling werd toen geacht in te gaan ‘te reeckenen van
de tijt af dat de cavelinge van de bedijckte landen sal wesen gedaen’.121

De privileges op organisatorisch en juridisch gebied beperkten zich over het
algemeen tot het recht eigen polderbestuurders te benoemen, ‘keuren ende or-
donnantiën tot vorderinge ende onderhout van de voorszegde dijckagie te ma-
ken’ en omslagen uit te schrijven.122 In een aantal gevallen kreeg men ook juris-
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118  De Vries, 1876, 417-422. Zie verder hoofdstuk 6.
119  Danner, 1983, 44.
120  Octrooi van de Zijpe.
121  Danner, 1983, 44; octrooi van de Schermer.
122  De Vries, 1876, 440-473.



dictie binnen de polder. De benoeming van de dijkgraaf, formeel de vertegen-
woordiger van de stadhouder, ‘den man die als het orgaan der overheid optrad’,
bleef overal aan de overheid, zij het dat de aanstelling plaats vond op basis van
een door de hoofdingelanden ingediende voordracht van drie personen.123

Een enkele keer schoot het octrooi ook te hulp in praktische zaken. Zo werd
soms een bepaling opgenomen met het verbod om nog langer grond uit een
droog te malen meer te baggeren: ‘geene ontgrondinge van nu voortaen in de
voorszegde Schermer te doen’.124 Hiermee voorkwam men groei van het aantal
diepe putten, met alle gevolgen van dien.

3.6  Aankoop van land

Met het octrooi op zak konden de bedijkers eindelijk de bedijkingswerkzaamhe-
den starten. Hoogste prioriteit daarbij had de aankoop van een smalle strook
grond rondom het meer voor aanleg van de ringdijk en ringvaart. Een dijk kon
makkelijker op land worden gelegd dan in open water en het uitgraven van de
ringvaart voorzag in de behoefte aan specie. De eerste molens kwamen eveneens
op ingedijkt land te staan.

Om bij de aanleg van doorgaande wegen en vaarten in de toekomstige polder
geen last te ondervinden van voormalige eilandjes, werden die meestal ontei-
gend. Vooral in de Heerhugowaard kwam dit veel voor, maar niet alleen daar. In
de Schermer wilden de bedijkers het midden in het meer gelegen eiland de Mat-
ten onteigenen, maar de eigenaars verzetten zich heftig. Uiteindelijk mochten
zij het grootste deel van hun gronden behouden. Alleen die stukken van het
eiland die nodig waren voor wegen, verkaveling of anderszins, werden ontei-
gend.125 De tussen het Schermeer en de Langemeer gelegen eilanden de Mo-
lenbuurter Vennen en de Hornicker Vennen kwamen mooi van pas bij de aanleg
van de Schermer ringdijk door het open water aldaar.

De grondaankopen beperkten zich niet tot de gebieden rondom een meer en
de daarin gelegen eilandjes. Ook voor aanleg van de nieuwe uitwateringen, zoals
die naar Schardam (in het geval van de Beemster), Nauerna en de Zijpe (de
Schermer), moest veel land worden onteigend.

Niet alle grondeigenaren waren echter van zins hun grond zo maar over te dra-
gen. Velen waren ervan afhankelijk voor hun broodwinning en als de bedijkers
geen ruime compensatie boden, dan deden zij liever geen afstand. Deze proble-
matiek werd al snel door de Staten onderkend en om langdurige onderhande-
lingen en een ongewenste stijging van de grondprijs te voorkomen werd hiertoe
vanaf de droogmaking van de Wogmeer steeds een clausule in het bedijkingsoc-
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123  De Vries, 1876, 446.
124  Danner, 1983, 44; octrooi van de Schermer.
125  RAA, AWS inv. nr. 778. Pas op 11 juli 1635 deden de commissarissen uitspraak in deze slepende zaak.



trooi opgenomen.126 Daarin werd vastgelegd dat de bedijkers het recht hadden
de gronden die zij nodig hadden tegen een redelijke prijs te onteigenen: ‘aut-
horiserende vorder de verthoonders dat sij sullen mogen aentasten ende ge-
bruycken de aenlegghende landen, noodich tot het maken ende leggen van hare
dijcken, midtsgaders tot de vaerten ende uitwateringen die sij gehouden sullen
wesen daerenboven tot contentement van de geinteresseerden te maken, midts
de respective eyghenaers van dien voldoende ende betalende, ’t sij bij onder-
lingh verdrach ofte andersints tot taxatie van neutrale persoonen, bij ons daer
tot te committeren’.127

Bij voorkeur moesten de bedijkers zonder inmenging van derden met de
grondeigenaren tot overeenkomst zien te komen. Als dat niet lukte, dan konden
zij de hulp inroepen van onpartijdige taxateurs. In de praktijk betekende dat
meestal dat beide partijen ieder twee taxateurs inschakelden. Kwam men er dan
nog niet uit, dan werd een beroep gedaan op de voor het beslechten van ge-
schillen door de Staten aangestelde commissarissen.128 Doorgaans spoorden
deze de betrokkenen aan nogmaals een poging te wagen hun geschil in de min-
ne te schikken. Ondertussen moesten de op het desbetreffende land eventueel
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126  De Roever, 1944, 89.
127  Danner, 1983, 46.
128  Zie hiervoor de voorafgaande paragraaf. Bij de droogmaking van de Beemster maakte men nog geen
gebruik van commissarissen, maar was de Hoge Raad geautoriseerd om alle geschillen betreffende de be-
dijking snel en zonder verdere procesvoering te beslechten.

Afb. 3.6  Op de door Baert Claesz. gemaakte polderkaart van de Schermer (1635, noorden links) valt het
voor molens bestemde ingedijkte oude land aan de binnenzijde van de reeds aangelegde ringdijk goed te on-
derscheiden van het drooggemaakte nieuwe land. Afgebeeld is hier het dijkvak tussen Schermerhorn en Ursem.



al begonnen werkzaamheden voor zes à acht dagen worden gestopt.129 Leidde
dit alles nog steeds niet tot resultaat, dan hakten de commissarissen de knoop
door. Dankzij deze spelregels werden de onteigeningsprocedures in hoog tempo
afgewikkeld en ondervonden de bedijkers daar bij de voortgang van hun project
geen noemenswaardige vertraging van.

Betaling van het aangekochte land geschiedde over het algemeen in drie ter-
mijnen, gespreid over drie opeenvolgende jaren.130 Bij vroegtijdige afbetaling
vond een korting plaats op basis van de gangbare rente. Kleine stukjes land, min-
der dan 40 vierkante roeden (ca 560 m2), werden meestal in één keer vergoed.

Het ging alles bijeen om aanzienlijke bedragen. De aangekochte lapjes grond
waren over het algemeen weliswaar klein, maar het ging om heel veel van die
stukjes. De categorie ‘Uitgeeff tot betaling van landen, soo tot het delven van de
ringsloot, als t leggen van de ringdijk’ groeide in alle droogmakerijen dan ook
uit tot de grootste uitgavenpost.

3.7  Ringdijk en ringvaart

Het tracé

Het tracé van de ringdijk en ringvaart hield de bedijkers vanaf het eerste uur in-
tensief bezig. Volgens het octrooi moest de inpoldering binnen niet al te lange
tijd zijn beslag krijgen en veel oponthoud kon men zich niet permitteren. Het
was daarom van groot belang dat men na het verkrijgen van het octrooi zo snel
mogelijk met de werkzaamheden kon starten en niet eerst nog eens over de aan-
pak hoefde na te denken. Zoals hiervoor al aan de orde kwam, kon de ringdijk
het goedkoopst worden aangelegd op de strook land rondom het meer. De bij
het uitgraven van de ringvaart, eveneens op het oude land, vrijkomende specie
kon dan worden gebruikt voor het opwerpen van de dijk. Op plaatsen waar ri-
viertjes of stroompjes in het meer uitmondden, zat er niet anders op dan de dijk
in open water aan te leggen, een moeizame en kostbare aangelegenheid. Ontei-
gening van grond bracht eveneens forse kosten met zich mee, maar de aanleg
van een dijk op land was heel wat goedkoper dan de constructie van een plemp-
dijk. Nemen we de bij de begroting van de Heerhugowaard genoemde aannames
als voorbeeld, dan was een plempdijk ongeveer twee keer zo duur. Per strekken-
de roede dacht men voor een gewone dijk 24 gulden kwijt te zijn aan oud land
en daar kwam dan nog 12 gulden bij voor aanleg van de ringvaart en de ringdijk.
Voor een plempdijk werd ongeveer 75 gulden per roede uitgetrokken.
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129  RAA, AWS inv. nr. 774.
130  De termijnbetalingen werden aangeduid met de term ‘custingh’.



Bestek

Voordat tot aanbesteding kon worden overgegaan, diende eerst het bestek te wor-
den vastgesteld.131 Ten aanzien van de breedte en diepte van de ringvaart kregen
de bedijkers te maken met de wensen van allerlei belanghebbenden, zoals de ste-
den Alkmaar, Hoorn en Purmerend en in later jaren vooral het Hoogheemraad-
schap van de Uitwaterende Sluizen.132 Aanvankelijk stelde dit niet veel voor. Van
belang was slechts dat de scheepvaart ongehinderd haar gang kon gaan. Bij de be-
dijking van de Beemster ging de stad Hoorn akkoord met een ringvaart van vier à
vijf roeden breed, ‘immers zo wijd als de vaart van den Haag op Delft’.133 Ook Uit-
waterende Sluizen nam daar genoegen mee. Deze eisen gingen heel wat minder
ver dan later bij de Schermer en de Starnmeer toen Uitwaterende Sluizen zich steeds
meer zorgen maakte over de almaar afnemende buffercapaciteit van de Scher-
merboezem.

Wat betreft de ringdijk hoefden de bedijkers zich, althans in de droogmakerij-
en, niet om derden te bekommeren. Zij mochten zelf bepalen welke veiligheids-
marges zij wilden inbouwen. Dat was schipperen tussen twee kwaden. Enerzijds moes-
ten de dijken voldoende bescherming bieden tegen hoog water, vooral waar een
dijk aan open water grensde, zoals bij het Langemeer aan de zuidkant van de Scher-
mer. Anderzijds wilde men de bedijkingskosten niet onnodig opvoeren. De dijk-
doorbraken in de Beemster, begin 1610, toonden aan tot welke rampzalige gevolgen
ontoereikende veiligheidsmarges leidden.134 Daar kwam nog bij dat uit veen en
bagger opgeworpen dijken aan inklinking en oxidatie onderhevig waren en dat
het daarom raadzaam was ze zwaarder uit te voeren dan in eerste instantie nodig
was. In de loop van de jaren was op dit gebied de nodige ervaring opgedaan. Zelfs
bij een uit klei opgetrokken dijklichaam vond inklinking plaats. Andries Vierlingh,
een door Jan van Scorel bij de eerste bedijking van de Zijpe om advies aangetrok-
ken waterbouwkundige met veel ervaring in het ‘aanwinnen van gorzen en het in-
dijken van polders’ in het Zuid-Hollandse en Zeeuwse deltagebied, had hier een
uitgesproken mening over.135 Hij raadde aan ‘dat voor dijken van 12 voet hoogte
de besteding dient te geschieden op 14 voet hoogte, van welke 2 voeten surplus
hij ½ voet rekent voor het trappen van de grondwerkers en 1½ voet, zijnde onge-
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131  Voor de bestekken van ringvaart en ringdijk zie o.a. RAA, OA Alkmaar inv. nr. 179 f. 42-116 (de Zijpe);
Octroye beroerende de bedykinge van de Wieringer-waert (Hoorn 1735); octrooi van 19 juli 1608 (de Wie-
ringerwaard); WA, AWB inv. nr. 352 en Bouman, 1857, 95 (de Beemster); RAA, AWH inv. nr. 814 (de Pur-
mer), WA, AWWo inv. nr. 273 (de Wijde Wormer), RAA, AWH inv. nr. 814 (de Heerhugowaard), RAA, AWS
inv. nr. 774 en Danner, 1983, 39-40 (de Schermer) en RAA, AWSt inv. nrs. 257, 273, 292, 293, 294, 295 en 296
(de Starnmeer).
132  Aten, 1995, 69-90.
133  Bouman, 1857, 52. De stad Hoorn verlangde in eerste instantie dat de Beemster ringvaart 8 roeden
wijd zou worden, ‘opdat de schepen bekwaamlijk wenden, en malkanderen in het varen tegenkomende,
zonder gevaar kunnen mijden’.
134  Hier wordt verwezen naar de dijkdoorbraak van de nog niet voltooide Beemster in 1610. Bouman,
1857, 101.
135  Bremer, 1997, 20.



veer 12½ procent, voor het inklinken van het dijkslichaam’.136 In de Noord-Hol-
landse droogmakerijen, waar men zich in tegenstelling tot de Zuid-Hollandse be-
dijkingen voornamelijk met veen moest behelpen, vormde het inzakken van de
dijken een nog veel groter probleem. Het was derhalve raadzaam daar rekening
mee te houden. Nu was er op de meeste plekken voldoende specie voorradig en
de aannemers met hun arbeiders waren al ter plaatse. Dijkverhoging in een later
stadium zou aanmerkelijk duurder uitkomen.

Voor de ringvaart gold ten aanzien van dit laatste punt een soortgelijke rede-
nering. Tijdens de aanleg werd de vaart door middel van pompen droog gehou-
den en was uitgraven relatief goedkoop. Uitdiepen en verbreden als de vaart vol
met water stond was aanzienlijk moeilijker en bracht meer kosten met zich mee.

Bij de bedijkingen van de Zijpe en de Wieringerwaard lagen de zaken anders.
Daar voelden de Staten zich verantwoordelijk voor de veiligheid van het achter-
land en bepaalden zij de afmetingen van de zeedijken. De door de onderzoeks-
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136  Hullu, 1920, XXXVI.

A-B breedte van de ringvaart aan het oppervlak
C-D breedte van de ringvaart op de bodem
E-C en F-D diepte van de ringvaart
EC/AE en 

FD/FB hellingshoeken van de glooiingen aan weerszijden van de ringvaart
B-N breedte van het fundament onder de ringdijk
B-G breedte van de berm langs de ringdijk aan de kant van de ringvaart
M-N breedte van de berm aan de binnenkant van de ringdijk
G-M ‘toeleggens’: breedte van de ringdijk aan de onderkant
K-H hoogte van de kruin
K-L breedte van de kruin
KH/GH en 

LI/IM hellingshoeken van de glooiingen aan weerszijden van de ringdijk
G-H ‘druipens’: breedte van de glooiing aan de kant van de polder
I-M ‘glooyens’: breedte van de glooiing aan de kant van de ringvaart

oude land            ringvaart                                                     ringdijk                                            polder

Afb. 3.7.1  Schematische weergave van de dwarsdoorsnede van een ringdijk en ringvaart, met aanduiding
van de belangrijkste parameters.



commissie daartoe gedane aanbevelingen voor de Zijpe werden in het octrooi
opgenomen.137

De afmetingen van de ringvaart werden in vijf parameters vastgelegd: de
breedte aan het oppervlak en op de bodem, de diepte en de hellingshoeken aan
weerszijden (afbeelding 3.7.1). Om afkalven van de oevers tegen te gaan, liepen
de zijkanten schuin omhoog. Een hoek van 45 graden werd aangeduid als ‘op ie-
der voet dalens één voet insnijdens’.138 In gevallen waar men voor een minder
steile zijkant koos, was doorgaans sprake van ‘anderhalve of twee voet insnijdens’
per voet hoogteverschil.139 Om de diepte vast te kunnen leggen, van belang voor
de scheepvaart, was een referentiepunt nodig. Een verwijzing naar de hoogte van
het water in de Schermerboezem had geen zin, aangezien het peil daarvan aan
veranderingen onderhevig was. De hoogte van het omringende land, het ‘geme-
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137  Octroyen, Privilegien ende Keuren van de Zijpe, 1717, 47.
138  RAA, AWS inv. nr. 774; bestek van de ringdijk en de ringvaart om de Schermer.
139  Ibidem.

Afb. 3.7.2  Dwarsdoorsnede van de ringdijk en ringvaart van de Wijde Wormer.



ne maaiveld’, bood gezien de daarin voorkomende hoogteverschillen evenmin
uitkomst.140 Als oplossing koos men voor in het water geslagen palen, gemar-
keerd met de aanduidingen van het ‘zomerpeil’ en het ‘winterpeil’ in de boe-
zem. Dergelijke palen bevonden zich onder andere bij de overtoom van Jan Boij-
es aan de zuidwestkant van de Heerhugowaard en bij de monding van het Zeglis
voor Alkmaar. Het niveauverschil tussen het zo gedefinieerde zomerpeil en win-
terpeil bedroeg 1 voet Zijpse dijkmaat (bijna 32 cm).

Voor de ringdijk gebruikte men negen parameters (afbeelding 3.7.1), waarvan
er echter maar zeven onafhankelijk van elkaar waren.141 De dijk kwam te liggen
op een aan de binnenkant van de ringvaart opgeworpen bedding of fundament,
dat 1 á 2 voet boven het winterpeil van de boezem uitstak. De breedte van de dijk
aan de onderkant, dat wil zeggen bovenop het fundament, werd aangeduid als
‘toeleggens’ en aan de bovenkant als kruin. De zijkanten liepen schuin omhoog.
Des te kleiner de hellingshoek, des te stabieler de dijk. De breedte van helling
stond te boek als ‘glooyens’ (aan de polderkant van de dijk) of ‘druppens’ of
‘druipens’ (aan de kant van de ringvaart). Samen waren de glooyens, de drui-
pens en de kruin even breed als de toeleggens. Deze parameters werden alle vier
in de bestekken vermeld. Door de hoogte van het fundament en de kruin op te
geven lagen ook de hellingshoeken vast. Glooyens en druipens waren niet altijd
even groot. Meestal liep de dijk aan de kant van de ringvaart wat steiler omhoog
en was de druipens dus kleiner dan de glooyens. Aan weerszijden van de dijk,
nog op het fundament, was doorgaans ruimte voor een berm of ‘barmte’. De bui-
tenberm kon als kade worden gebruikt en liep doorgaans licht glooiend vanaf de
waterkant omhoog. De binnenberm werd soms weggelaten.

Voor het verkeer op de dijk was het van belang dat ‘twee wagens, den anderen
ontmoetende’ elkaar ‘bekwaamlijk’ konden passeren’.142 Op de Beemster ring-
dijk, met een kruin van 8 tot 10 voeten breed (2,5 tot 3 m) was dat geen pro-
bleem. Dat men deze parameter bij latere bedijkingen toch verder opschroefde
– in de Schermer was de kruin over de hele lengte van de ringdijk 1,5 roeden
(5,7 m) breed – had waarschijnlijk te maken met verhoogde veiligheidseisen.

Aanbesteding

Zodra de situatie het toeliet, werden de dijkvakken aanbesteed. In de wijde om-
trek, ook buiten de provincie Holland, kwamen biljetten te hangen met daarop
de aankondiging van de te ‘besteden seeckere groote menichte van Roeden / so
dijck / als Ring-slooten ende Plemp-wercken’.143 Wie belangstelling had, moest
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140  Ibidem.
141  Van enkele polders bevinden zich nog schetsen, met daarop de profielen van de ringdijk en ringvaart,
in het archief: WA, AWB inv. nr. 363; WA, AWWo inv. nr. 282 en RAA, AWSt inv. nr. 257.
142  Bouman, 1857, 53. De bestuurders van de stad Hoorn stelden deze eis aan de bedijkers van de Beem-
ster.
143  WA, AWP, inv. nr. 574.



zich op een bepaalde datum melden, meestal in een herberg niet ver van het te
bedijken gebied. Daar werden de aanbestedingsvoorwaarden voorgelezen, in
aanwezigheid van dijkgraaf en heemraden, en konden geïnteresseerde aanne-
mers inschrijven op één of meerdere percelen (‘perken’ of ‘parken’).144

De bedijkers dekten zich in de aanbestedingscontracten goed in tegen onaan-
gename verrassingen. Alle rechten lagen bij de heren ‘besteders’, alle plichten
aan de kant van de aannemers.145 Die hadden zich aan allerlei voorschriften te
houden en op het niet nakomen stonden forse boetes. De voorwaarden en af-
spraken ten aanzien van oplevering, wanprestatie en betaling ontliepen elkaar
bij de verschillende bedijkingen niet veel.

Het was voor de aannemers moeilijk te overzien in welk avontuur zij zich stort-
ten. Deze over het algemeen weinig ontwikkelde lieden waren vaak niet in staat
de in een aanbestedingscontract opgenomen eisen op hun merites te beoorde-
len. Het bestek bood hen, bij omrekening, weliswaar inzicht in het aantal schaf-
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144  De dijkvakken waren opgedeeld in ‘perken’ met een lengte van 10 roede, 25 roede en soms zelfs 50
roede.
145  RAA, AWS inv. nr. 774.

Afb. 3.7.3 Biljet met oproep aan aannemers om zich te melden voor inschrijving bij de aanbesteding in
1620 van de Purmer ringdijk en ringvaart.



ten te verplaatsen grond, maar het was vaak ondoenlijk om de moeilijkheids-
graad in te schatten. Lag het terrein bijvoorbeeld boven het grondwaterniveau of
was het moerassig? We komen dan ook diverse voorbeelden tegen van aanne-
mers die tegen een te laag tarief hadden ingeschreven en voortijdig stopten.146
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146  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 32 en 35.

Afb. 3.7.4  Voorwaarden waaraan de aannemers zich in 1608 hadden te houden bij aanleg van de Beem-
ster ringdijk en ringvaart ter hoogte van Purmerend. Zij kregen slechts tien dagen de tijd om hun aangenomen
werk tot een goed einde te brengen.



De bedijkers waren in dergelijke gevallen gerechtigd het werk opnieuw aan te be-
steden. Viel het project vervolgens duurder uit, dan mochten ze de bijkomende
kosten op de eerste aannemer verhalen. In de praktijk gingen de bedijkers soe-
pel met deze regeling om. Was een project ook huns inziens voor een te laag be-
drag aangenomen, dan waren ze meestal wel bereid de aanneemsom te verho-
gen. Gaf een aannemer er toch de brui aan, dan ging hij niet met lege handen
naar huis, maar kreeg hij uitbetaald voor het geleverde werk. Van het verhalen
van de meerkosten kwam al helemaal niets terecht. Dat had ook geen zin, want
daartoe bezaten deze doorgaans kleine lieden de middelen niet.

Ten aanzien van de tijdsplanning en de kwaliteit van het werk golden strenge
eisen. De werkzaamheden moesten op zeer korte termijn aanvangen, meestal
een paar dagen na aanbesteding, en al na enkele weken of maanden zijn vol-
tooid. In de praktijk leverde dit niet veel problemen op. Om voortijdig weglopen
of andere wanprestaties te voorkomen, dienden de aannemers ‘op staende voet
te stellen twee suffisante borgen, tot discretie van de besteders, voor ’t loffbaer-
lijck opleveren van sijn aengenomen werck, welcke borghen verbonden sullen
wesen als principael met renuntiatie vande benefitien executionis ende divisio-
nis’.147 Kwam een aannemer niet snel genoeg met zijn borgen, dan waren de be-
dijkers gerechtigd het werk opnieuw aan te besteden. Was de aanneemsom de
tweede keer hoger, dan werd het verschil op de eerste aannemer verhaald. Toe-
passing van deze strenge regel zijn we nergens tegengekomen.

Betaling geschiedde in termijnen, de laatste keer na ‘lofwaerdighe’ opleve-
ring.148 De aannemers verdeelden het geld onder hun medewerkers en moesten
die tussen de uitbetalingen door in het gareel zien te houden. Over veel kapi-
taalkracht beschikte het merendeel van de aannemers niet en het zal hen moei-
lijk zijn gevallen de tussenliggende periodes te overbruggen. Ondernemers
groot genoeg om de gehele ringdijk of een substantieel deel daarvan op zich te
nemen, waren er niet. Ringdijk en ringvaart werden daarom opgedeeld in stuk-
ken. Deze wijze van aanpak was niet nieuw. Bij bedijkingen in het westen van Bra-
bant in de zestiende eeuw besteedde men het werk ook al in gedeelten aan,
meest in perken van 20 roede.149 In de Noord-Hollandse polders verschilden de
perken van polder tot polder in lengte en ook binnen één en dezelfde polder
kwamen uiteenlopende afmetingen voor. In de Zijpe en Beemster waren ze
meestal niet langer dan 10 roeden (ca 38 meter). In de Schermer kwamen de
langste perken voor. Het noordwestelijke traject tussen Jan Boijes en het Zeglis
werd opgesplitst in voor die droogmakerij relatief kleine stukken van 25 roede
(bijna 100 meter), terwijl de perken op het dijkvak tussen het Zeglis en de Vuile
Graft 200 roede of meer telden (ruim 750 meter). Op deze percelen konden al-
leen heel grote aannemers inschrijven. Het ging om gigantische projecten met
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147  RAA, AWH inv. nr. 814.
148  RAA, AWS inv. nr. 774.
149  Hullu, 1920, XXXIII.



vele tientallen arbeiders, waar grote sommen geld mee waren gemoeid.
De aannemers hoefden niet zelf voor bouwmaterialen te zorgen. De kosten

daarvan zaten dan ook niet in de aanneemsom verwerkt. De bedijkers kochten
alles centraal in en met een door de dijkgraaf of een heemraad ondertekende
machtiging of ordonnantie haalden de arbeiders wat ze nodig hadden af bij
daartoe ingerichte opslagplaatsen. Gereedschap namen ze wel zelf mee.150 De
schep was waarschijnlijk hun belangrijkste attribuut. Daarnaast zorgden de aan-
nemers, indien nodig, voor paard en wagen, molborden (in de Zijpe), heistel-
lingen, timmergereedschap, pompen en bootjes. Ook de houten keten waar de
werklieden tijdens de duur van de werkzaamheden in verbleven, waren eigen-
dom van de aannemers. Alleen voor kruiwagens konden ze terugvallen op de
polder. We weten niet waarom voor dit essentiële onderdeel van de uitrusting
een uitzondering werd gemaakt. Misschien had dit te maken met schaarste.
Slechts op een paar plaatsen in het gewest Holland was men in staat in korte tijd
veel kruiwagens te leveren. Toen de bedijkers van de Wijde Wormer er 600 wil-
den aanschaffen en daarvoor een afgevaardigde naar Amsterdam stuurden,
bleek dat niet te lukken.151 Pas in Dordrecht speelde hij het klaar om op korte
termijn 470 stuks geleverd te krijgen. Bij aankomst bleken deze van abominabe-
le kwaliteit te zijn. De ‘wielen ende spillen’ liepen zo zwaar, dat de arbeiders er
maar met moeite mee konden werken.152 Uiteindelijk slaagde men erin om 200
redelijk functionerende wagens van een houtkoper in Barsingerhorn te krijgen.
Ook de andere polders waren voor hun kruiwagens goeddeels op Dordrecht aan-
gewezen.

Aannemers en arbeiders

De aannemers waren meest kleine lieden. Veel onderscheid tussen bazen en
knechten was er niet. Het waren voor het merendeel ‘arme calissen’, ‘luijden van
alderhande soorte ende van diversche quartieren’, die wanneer ergens een in-
poldering plaats vond, zich haastten een ‘besteding’ of perceel van de dijk te be-
machtigen.153 Volgens Vierlingh waren zij zo happig op werk, dat ze bereid waren
elk contract te tekenen, ‘al ware het ook voor een som, die slechts voldoende kon
heten voor de helft van het daaraan te verrichten werk, alleen maar om bij de se-
cretaris van de dijkagie een duplicaat te kunnen halen van het bestek’. Met dit
papier liepen zij naar de zoetelaarskramen, waar zij brood, kaas en andere le-
vensmiddelen kochten, om zich daarna over te geven aan allerlei uitspattingen:
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150  Dat de arbeiders voor hun eigen gereedschap moesten zorgen, staat nergens met zoveel worden ver-
meld. We leiden dit af uit het gegeven dat de rekeningboeken nergens melding maken van de aanschaf
daarvan.
151  WA, AWWo inv. nr. 19; 20 juni tot en met 5 juli 1624.
152  Ibidem.
153  De hierna volgende typering van aannemers is grotendeels gebaseerd op Vierlingh’s Tractaet van dyck-
agie: Hullu, 1920, XII-XIV.



‘droncken drincken, hoereren, dobbelen ende spelen’. Nog voor het werk be-
gon, zo gaat Vierlingh verder, hadden zij al een groot deel van het te verdienen
geld uitgegeven en waren ze niet meer in staat om de benodigde gereedschap-
pen aan te schaffen.154 Op het werk zelf liepen zij er volgens hem de kantjes van-
af. Tegen de tijd dat dijkgraaf en heemraden hun dagelijkse ronde kwamen
doen, togen zij ijverig aan de arbeid en hielden de schijn op, alsof zij met man en
macht aan het werken waren. Daar zetten zij zelfs huurlingen voor in. Maar zo -
dra de hoge heren verdwenen waren, lieten zij het werkvolk gaan, smeten hun
gereedschap opzij, en gingen door met drinken en dobbelen, zonder zich ook
maar in het minste om de dijk te bekommeren.

Als we Vierlingh mogen geloven was de arbeidsmoraal van zowel aannemers
als arbeiders slecht.155 Hij waarschuwde daarom tegen het onverstandige beleid
van sommige dijkgraven in het Zuid-Hollandse rivierengebied die, in plaats van
dat zij hun projecten voor een vast bedrag aanbesteedden, een dagloon uitkeer-
den, omdat dit noodzakelijk moest leiden tot lanterfanten’; arbeiders ‘soucken
langheduerich werck’ te hebben en ‘luttel arbeijts te doen’.156 Hij illustreerde
deze attitude aan het voorbeeld hoe zij met hun kruiwagens omgingen, die ‘de
rabouwen dickwijls en menichmaal ... ontstucken staken ende braecken, soodat
zij daer eenen halven dach leech saeten’.157 Beter was het de lonen te baseren op
de hoeveelheid verplaatste grond.

Vierlingh’s beschrijving is wel heel erg negatief. We weten niet of het er bij de
Noord-Hollandse bedijkingen, die een halve eeuw of meer later plaatsvonden,
ook zo toeging. Wel hielden de bedijkers zich bij de door ons onderzochte be-
dijkingen aan zijn advies. Op een enkele uitzondering na besteedden ze hun gro-
te projecten aan. ‘Herenwerk’ of dagloon komen we alleen bij kleine klussen te-
gen.158

De collegialiteit tussen de ploegen arbeiders onderling was soms ver te zoeken.
Door ervaring wijs geworden, stelden de bedijkers straffen in het vooruitzicht bij
misdragingen, waarbij collega’s in aangrenzende perken werden gedupeerd. Zo
stond er een boete van maar liefst 20 gulden op het verzetten van de genum-
merde paaltjes, die het begin en einde van een perk markeerden.159 Aannemers
die bij het droog houden van hun stuk ringvaart betrapt werden op het ‘hosen’
van water naar de buurman, konden rekenen op een boete van 10 gulden.160
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154  Voor veel gereedschap hoefden de aannemers niet te zorgen. Het ging hooguit om scheppen voor
hun knechten. Ook moesten ze voor huisvesting zorgen, keten waarin hun knechten overnachtten..
155  Hullu, 1920, XII.
156  Hullu, 1920, XXXVII.
157  Bremer, 1997, 22.
158  zie bijvoorbeeld WA, AWB inv. nr. 257, f. 473v. Herenwerk: gecontracteerd werk waarbij arbeiders in
dag- of uurloon worden uitbetaald.
159  RAA, AWSt inv. nr. 257.
160  RAA, AWH inv. nr. 814, artikel 13. Het betreft hier het ‘besteck, conditien ende voorwaerden van t ver-
schieten vande ringsloot ende t maecken vande ringdijck vande Purmer’. Dit bestek bevindt zich in het ar-
chief van de Heerhugowaard.



Voor een goede aansluiting van twee aan elkaar grenzende perken bevatte het
bestek een bepaling die de aannemers opdroeg hun stukken dijk goed aan el-
kaar te verhelen. Zij moesten hun specie ten minste een halve roede over het
dijkvak van de buurman storten.161

De bedijkers hoefden al helemaal niet op sympathie van de arbeiders te reke-
nen. De met enige regelmaat plaats vindende inspectierondes waren dan ook niet
geheel van risico ontbloot. Om incidenten te voorkomen stelden zij de aannemers
in de aanbestedingscontracten verantwoordelijk voor eventuele misdragingen van
hun werknemers: dat ‘geen aennemers noch andere arbeijders sullen die heeren
ofte eenige van haere gecommitteerden mogen qualijck toe spreecken ofte qua -
lijck bejegenen met scheldwoorden vloecken ofte anders op de boete van twaelff
gulden telckenmael alst selve geschiet en sullen de basen voor haer knechten moe-
ten staen en boeten’.162 Opstootjes hoopten zij te vermijden door te verordonne-
ren dat het werkvolk hen tijdens inspectierondes niet mocht volgen: ‘geen mees-
ters noch haere knechten sullen den dijckgraeff ende de heemraden op de wercken
passerende verder moghen volghen, als op haere aengenomen parcken, op een
boete van tien stuivers te verbeuren telckens sij contrarie doen’.163 Er werden ook
hellebaardiers ingehuurd om de orde in de polder te handhaven.164 Om grote aan-
tallen ging het niet. In de Purmer en Wijde Wormer volstond men met drie van
deze ordebewakers.165 Vierlingh typeerde hen als ‘opgeraapt volk, knechts en be-
dienden van dijkgraven en gezworens’ en vond ze ongeschikt voor hun taak. Dit
kan hun opvallend lage loon verklaren: 12 stuivers per dag.166 Bij onze naspeuringen
zijn we nergens ongeregeldheden tegengekomen.

Pas in de latere droogmakerijen, zoals de Schermer, komen we grotere aanne-
mers tegen. Zij hadden doorgaans meer ervaring en lieten zich geen knollen voor
citroenen verkopen. Zij waren ook voldoende kapitaalkrachtig om op grote dijk-
vakken in te schrijven. Een eerste vereiste daarvoor was dat zij een grote schare van
werklieden tussen de termijnen van betaling door tevreden konden houden.

Van de arbeidsomstandigheden mogen we ons geen al te rooskleurige voor-
stelling maken. ’s Winters lagen de meeste werkzaamheden noodgedwongen stil,
maar in de overige seizoenen ging het werk zo veel mogelijk door, ongeacht de
weersomstandigheden. De in de aanbestedingscontracten overeengekomen ter-
mijnen lieten weinig ruimte. Vooral in de zomermaanden waren de werkdagen
lang. De arbeiders werkten dan drie in plaats van twee dagdelen: ’s ochtends,
’s middags en ’s avonds. Afhankelijk van de omstandigheden verplaatsten ze ge-
durende deze lange dagen tot wel 3 schaften grond (12 m³) per dag.
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161  Ook bij Vierlingh komen we dit voorschrift al tegen.
162  RAA, AWSt inv. nr. 257, ‘besteck voor den dijckgraef vande wercken aende westcant vande Starnmeer’,
gedateerd 3 augustus 1640.
163  RAA, AWH inv. nr. 814; RAA, AWSt inv. nr. 257.
164  Hullu, 1920, XIV.
165  WA, AWWo inv. nr. 19, 3 juni 1624 en WA, AWWo inv. nr. 44 f. 324v.
166  Ibidem.



Voor huisvesting van hun knechten zetten de aannemers eenvoudige onder-
komens neer in de buurt van het werk, de zogenaamde ‘keten’.167 In de Zijpe
dienden, zoals we zagen, ook de wagens met het voer voor de paarden als ‘loge-
ment’. Valcooch, begaan met de miserabele omstandigheden waaronder de ar-
beiders hun werk moesten verrichten, wijdde een speciaal gedicht aan deze
‘arme bloeden’.168 Daarin confronteert hij de lezer in alle hevigheid met de uit-
zichtloze toestand van hun bestaan:

‘Wy arme dijckers, hanskuyers en Basen
die nu stadich aen den Sijpe laboreren
wat bennen wij een deel ydele blasen
wy lopen altijt met leghe en scheurde cleeren
wy connen nimmermeer een penninck vermeeren
want wy visschen stadich al after tnet
wy wercken als muylen dat ons den ooghen verkeeren
stramme en lamme leden crijghen wy te met
wy kayen, wy dammen, wy legen den pet
en slobben al of cous, schoen en broecken
ons caecken dunnen wy schieten dapper ons vet
wy souden den bocht gaer opten Syp soecken
wy konnen hem niet vinden in gheenen hoecken
daerom mogen wy wel segghen altemalen
tzijn arme bloeden, die zijn cost vant Sijp sal halen’.169

Met de schep wierpen de arbeiders de dijken op en groeven zij de vele vaarten en
slootjes. De kruiwagen was hun voornaamste hulp. In de rekeningboeken wor-
den deze arbeiders aangeduid als speter, kruier of slechter.170 Aan paarden had-
den ze in de drassige droogmakerijen niet veel. Alleen in de zanderige Zijpe wa-
ren die van nut. Diepers en modderaars waren betrokken bij het uitdiepen van
reeds met water gevulde sloten en kanalen en slikkeraars, modderlingen of vlos-
sers baggerden de voor de slikkerdijken benodigde specie op uit het wad.171 De
taken van al deze werklieden mochten divers zijn, ervaring was er niet voor nodig
en die hadden ze ook niet. Affiniteit voor het werk hadden ze evenmin. Ze waren
slechts op het werk afgekomen voor het loon.

Als wij Valcooch mogen geloven, hielden zij weinig van hun zuur verdiende
geld over. Anders dan Vierlingh suggereert ging dat grotendeels op aan elemen-
taire levensbehoeften. Daarvoor waren ze aangewezen op de zoetelaars, houders
van kraampjes met voedsel, drank en kleding, lieden die hun monopoliepositie
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167  De langs de ringdijk gesitueerde keten waren als gevolg van ongeregeld gedrag van de grote aantallen
arbeiders een voortdurende bron van zorg voor de polderbestuurders. Zij stonden er daarom op dat de ke-
ten, zodra het werk klaar was, werden weggehaald. Zie o.a. WA, AWP inv. nr. 1; 10 juni 1622; RAA, AWS inv.
nr. 44, 29 juni 1635 en 4 september 1635.
168  Valcooch, 1740, 99-100.
169  Ibidem.
170  Speten: scheppen of graven. Slechten: grond egaliseren.
171  RAA, AWZ inv. nr. 179 f. 141 en 141v.



in de polder in wording ongetwijfeld uitbuitten. Valcooch vatte het als volgt sa-
men:

Ons dachhuuren bennen vrij al wat groot
een gulden of halven daalder wy sdaechs wel winnen
maer ten streckt niet wy ghevent al om broot
om vleys, speck, om wollen ende linnen
om butter en caes, wijt terstont verslinnen
wy souden een deel wel zijn goede gesellen
maer tis alteyt te cort buyten en binnen
den soetelaer can ons kerven me tellen
hy soeck mede de langste ellen
want sy stoppen ons tgoet soo duer in den hant
willen wy ons dan daer teghen stellen
tis wech wech alsdan pacty avant
den dieren tijt is soo sterck int lant
wy ghevent al om drincken, om eten sonder falen
ocht zijn arme bloeden die zijn cost van tSijp sullen halen.172

De bedijkers lagen hier niet wakker van. Voor hen was slechts van belang dat er
in hoog tempo werd doorgewerkt. Wel moest aan minimale voorwaarden wor-
den voldaan, opdat de arbeiders niet wegliepen. Pas als dit broze evenwicht
dreigde doorbroken te worden, grepen zij in. Toen arbeiders in de Zijpe in het
voorjaar van 1597 ‘oproerig en muitich’ werden en protesteerden tegen hun veel
te lage loon, hoefden de Zijper bestuurders niet lang na te denken.173 Zij annu-
leerden de eerder afgesloten aanbestedingscontracten en betaalden het loon
voortaan per dag uit, ‘nae advenant de tijd dat ze gewrocht hebben’.174 Het sys-
teem van dagloon werd aangeduid als herenwerk. Deze ingreep kostte veel geld,
de desbetreffende dijkvakken werden meer dan de helft duurder.175

In datzelfde jaar deed zich een plotselinge schaarste aan voedsel voor. Als ge-
volg van een blokkade stokte de graanaanvoer vanuit de Baltische zee. Toen het
er naar uitzag dat de zoetelaars in de polder zelfs tegen hoge prijzen niet meer
aan brood konden komen, grepen de bedijkers in. Vanuit Amsterdam lieten ze
een grote voorraad rogge- en ‘armenbrood’ overkomen, ‘om daermee te spijzen
ende aen twerck te houden de arbeyders, die anders souden hebben moeten ver-
lopen door hongersnood ende gebreck van brood, twelck tertijd so groot over
geheel Holland was, dat men geen brood of koren uitde steden kon vercrij-
gen’.176 Achteraf bleek deze maatregel overbodig. De graanschepen konden al
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172  Valcooch, 1740, 99-100.
173  RAA, AWZ inv. nr. 179 f. 32.
174  Ibidem.
175  Ibidem. Zie ook hoofdstuk 5.
176  RAA, AWZ inv. nr. 179 f. 174. De aankoop omhelsde 155 roggebroden van 6 stuivers per stuk en 13.579
tarwebroden van 4 stuivers het stuk. Het goedkopere tarwebrood werd aangeduid als ‘armenbrood’. De bro-
den werden geleverd door twee prominente ingelanden, Jan Claesz. Croock, toekomstig bedijker van de
Beemster, en de dichter en korenkoper Roemer Pietersz. Visscher. Zie ook: Bremer, 1984, 20.



spoedig weer naar Amsterdam en de bedijkers bleven met het brood zitten.
Slechts tegen aanzienlijk verlies konden ze de beschimmelde tarwebroden nog
aan de man brengen.177 Een soortgelijk probleem deed zich met het paarden-
voer voor. Ook aan haver viel vrijwel niet meer te komen, zodat de bedijkers zich
genoodzaakt zagen een voorraad in te slaan ‘om deselve aen de soetelaers en de
meesters vande karren aen de dijcken werkende...over te doen...omme also de
arbeiders werkende te houen ende voor te comen dat de voors. haerlieden ende
andere door gebrek van voeringe voor hare paerden niet souden vertrekken
ende weglopen’.178

Bij latere bedijkingen zijn we dergelijke voorbeelden van voedselschaarste niet
meer tegengekomen. De arbeidsomstandigheden zullen daar echter niet veel
beter geweest zijn. Gebrek aan goed drinkwater was in alle polders een bron van
zorg. Laag alcoholisch bier vormde een goed alternatief en steeds weer wisten de
bedijkers gedaan te krijgen dat de polder tijdens de bedijkingsjaren werd vrijge-
steld van de gewestelijke accijns op deze drank.179

Het werven van voldoende arbeiders kostte over het algemeen weinig moeite.
Alleen bij de bedijkingen van de Zijpe en de Wieringerwaard lezen we over krap-
te op de arbeidsmarkt.180 Enige voorzichtigheid bij het op juiste waarde schatten
van die informatie is echter op zijn plaats. De Zijper bestuurders verscholen zich
in 1621 achter dit argument om te rechtvaardigen dat de dijken pas zoveel jaar
na de in het bedijkingsoctrooi gestelde termijn aan de specificaties voldeden.
Het was onmogelijk, zo stelden zij, om voldoende ‘dijckmeesters ende werckluij-
den’ bij elkaar te krijgen, ook al strekte de werving zich uit tot ‘verscheijde quar-
tieren van Holland, Zeelant ende anderen’.181 Het op de afgesproken hoogte
brengen van de dijken nam daardoor veel meer tijd in beslag dan gepland.

Toch school er waarschijnlijk wel een kern van waarheid in deze klacht, want
er zijn meer aanwijzingen dat het in de kop van Noord-Holland aan het eind van
de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw moeilijk was arbeidskrachten
te werven. Zo gaven de bedijkers van de Zijpe in 1597 makkelijk toe aan de loon-
eisen van hun opstandig geworden arbeiders.182 En als we de verzoeken om ver-
lenging van het octrooi voor de Wieringerwaard mogen geloven, dan was gebrek
aan mankracht een groot probleem en de voornaamste oorzaak dat de bedijking
pas ruim tien jaar na het eerste octrooi goed op gang kwam. Volgens de bedijkers
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177  RAA, AWZ inv. nr. 179 f. 17 en 23.
178  RAA, AWZ inv. nr. 179, f. 173.
179  De vrijstelling van accijns, opgenomen in het bedijkingsoctrooi, gold bij de meeste bedijkingen niet
alleen voor bier, maar voor alle levensmiddelen.
180  In de Zijpe komt deze problematiek naar voren in het rekeningboek over 1597 bij de beschrijving van
de arbeidsonrust in het voorjaar van dat jaar, toen de arbeiders meer loon wilden: RAA, AWZ inv. nr. 179 f.
32-33. Zie ook Bremer, 1984.
181  RAA, AWZ inv. nr. 332; ‘deductie’ d.d. 13 augustus 1621 van de ingelanden van de Zijpe betreffende
de looptijd van de fiscale vrijstellingen in het in 1596 verleende octrooi.
182  RAA, AWZ inv. nr. 179 f. 32; Bremer, 1984.



van de Wieringerwaard hadden zij vooral last van de vraag naar arbeidskrachten
in de aangrenzende Zijpe. Die polder was weliswaar in 1597 al grotendeels klaar-
gekomen, maar de benodigde versterkingen aan de dijken namen nog jaren in
beslag, zodat ‘daertoe alle jaren van nooden is geweest / seer groot getal van Ar-
beyds- luyden ... sulks dat d’Arbeijds-luyden en de Dijkers so wel niet en souden
wesen te bekomen’.183 Ook de zware storm die Noord-Holland in januari 1610
teisterde, hielp niet mee. Op veel plekken, waaronder in de Beemster, braken dij-
ken door en er was grote ‘schaersheyt van ’t Volck / doordien ten selven tyde ver-
scheijde groote Dijkagien ende Werken ter hand genomen wierden’.184

In documenten die direct betrekking hebben op de bedijking van de Beemster
en ook bij latere droogmakerijen zijn we de problematiek van krapte op de ar-
beidsmarkt niet tegengekomen. De octrooiaanvragen maakten juist melding van
een tekort aan werkgelegenheid in het Noorderkwartier en de heilzame werking
die van de bedijkingen uit zou gaan.

Aantal arbeiders

Over het aantal arbeiders dat bij een bedijking was betrokken, valt weinig terug
te vinden. Volgens een opgave in de Beschrijvinghe van alle de Nederlanden uit 1612
waren bij de definitieve bedijking van de Zijpe circa 3.000 arbeiders betrokken,
maar bij deze summiere mededeling blijft het.185 De rekeningboeken en andere
eigentijdse documenten hullen zich in stilzwijgen ten aanzien van deze factor.
Willen we ons een idee vormen van de grootte van de arbeidsinzet, dan zullen we
een schatting moeten maken. In onderstaande analyse gaan we daartoe van vier
verschillende benaderingen uit. In de eerste twee varianten maken we gebruik
van door Vierlingh verstrekte gegevens, bij de laatste twee van informatie uit de
rekeningboeken.

Volgens Vierlingh beschikte een aannemer bij de bedijking van de Zijpe in
1552 gemiddeld over 13 man.186 Gaan we uit van perken met een lengte van 10 à
15 roede, dan komt dat overeen met circa 1 arbeider per strekkende roede. Ne-
men we verder aan dat er tijdens de piek in bouwactiviteiten enkele duizenden
roeden dijk tegelijk onder handen zijn genomen, dan moet het aantal arbeiders
eveneens in de duizenden hebben gelopen.187 Een hoog aantal komt ook naar
voren uit het door Vierlingh opgegeven aantal van meer dan 1.000 paarden dat
in 1552 betrokken was bij het opwerpen van de zanddijk aan de westkant van de

100 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

183  RAA, AWW inv. nr. 2a; octrooiaanvragen uit 1603 en 1608.
184  Ibidem; octrooiaanvraag uit 1612 voor verlenging van fiscale vrijstellingen. In 1610 werd gelijktijdig
gewerkt aan de bedijking van de Wieringerwaard, de Wogmeer en de Beemster.
185  Guicciardini, 1612, 244.
186  Hullu, 1920, XXXIII.
187  In totaal moesten de dijken in de Zijpe over een lengte van 4.550 roede hersteld worden: zie hoofd-
stuk 5. Wij gaan er vanuit dat in de Zijpe vooral kleine aannemers actief waren, van wie de activiteiten zich
in overgrote meerderheid tot één perk beperkten.



polder.188 Met één begeleider per molbord achter twee paarden en tenminste
één ‘slechter’ om het aangevoerde zand te egaliseren, komen we alleen al voor
de werkzaamheden aan de zanddijk op ruim 1.000 man.

Van geheel andere aard is de benadering waarbij we uitgaan van het aantal
kruiwagens (‘cordewagens’) dat voor een bedijking werd aangeschaft.189 Het is
onwaarschijnlijk dat iedereen die aan de dijken werkte een eigen wagen had, wel
is aannemelijk dat de meeste kruiwagens tegelijk werden ingezet. Het aantal
kruiwagens vormt dus een ondergrens van het aantal arbeiders. Dat betekent dat
er bij de bedijking van de Zijpe in 1597, toen de rekeningboeken de aankoop van
3.647 kruiwagens verantwoordden, meer dan 3.600 arbeiders werkzaam waren.
In een veel kleinere polder als de Wijde Wormer lagen deze aantallen vanzelf-
sprekend lager, maar afgaande op het aantal kruiwagens dat men daar kocht,
minstens 670, kwam de personeelsbezetting daar waarschijnlijk ruim boven de
1.000 man uit.190

Een benadering op basis van loonkosten leidt eveneens tot hoge aantallen.
Gaan we ervan uit dat de aanleg van de 4.000 roede lange ringdijk en ringvaart
tussen Jan Boijes en Driehuizen in de Schermer 100 werkdagen in beslag nam,
dat alle werkzaamheden gelijktijdig plaats vonden en dat deze gemiddeld 50 gul-
den per roede kostten, dan berekenen we een uitgaaf van 2.000 gulden per
dag.191 Dit betekent dat als een arbeider 18 stuivers per dag verdiende, er in de
zomer van 1633 2.200 arbeiders aan dit dijkvak werkten. In een variant op deze
benadering gaan we uit van het totaal aan uitgaven aan de Schermer ringdijk en
ringvaart in het eerste bedijkingsjaar (370.000 gulden), berekenen we weer de
uitgaven per dag op basis van een geschatte 100 werkdagen en converteren dat
bedrag naar het aantal arbeiders op basis van het geschatte dagloon (18 stui-
vers). We komen dan uit op een nog groter aantal van ruim 4.000.

De onzekerheden in de aannames zijn groot, maar de conclusie dat bij de be-
dijking van grote polders, vooral in het eerste bedijkingsjaar, heel veel arbeiders
werden ingezet, lijkt onweerlegbaar. We moeten eerder in duizenden dan in
honderden denken, een conclusie die nauw aansluit bij de opgave in de Beschrij-
vinghe van alle de Nederlanden uit 1612. In kleinere polders als de Wijde Wormer
en de Starnmeer was de bezetting aanzienlijk kleiner, maar ook daar waren tij-
dens de piekperiode al gauw duizend arbeiders werkzaam. In het bovenstaande
is geen rekening gehouden met arbeidsintensieve werkzaamheden als het gra-
ven van vaarten en sloten. Die vonden echter pas plaats lang na het sluiten van de
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188  Hullu, 1920, 295-296.
189  Gegevens over het aantal aangeschafte kruiwagens zijn voor de meeste polders terug te vinden in de
rekeningboeken. Zie hiervoor onder andere RAA, AWZ inv. nr. 179, f. 179 en WA, AWB inv 257 f. 518-543.
190  WA, AWWo inv. nr. 19; 29 juni en 5 juli 1624. In de Beemster werden alleen al in 1609 2.052 kruiwa-
gens aangeschaft: WA, AWB inv. nr, 257 f. 518v-543v.
191  Voor meer achtergrondinformatie ten aanzien van de hier gehanteerde aannames wordt verwezen
naar hoofdstuk 4. We gaan uit van 100 werkdagen in 4 maanden.



ringdijk. Dat betekende echter wel dat een groot deel van de arbeiders ook in de
daaropvolgende jaren nog bij een bedijking betrokken bleef.

Uitvoering van de werkzaamheden

Over de gang van zaken bij het leggen van een ringdijk zijn we, bij gebrek aan
ooggetuigenverslagen, slecht ingelicht.192 Alleen van die in de Zijpe kunnen we
ons enigszins een voorstelling maken, dankzij Vierlinghs beschrijving van zijn be-
moeienis met de eerste bedijking van die polder.193 We beschikken ook over een
aan Jan van Scorel toegeschreven kaart van de Zijpe uit dezelfde periode, met
een ‘reportage’ van het werk aan de Zanddijk.194 Daarop staan arbeiders afge-
beeld met schoppen en kruiwagens. Her en der zien we ook een paard met wa-
gen. Om veel meer dan enkele impressies gaat het niet.

Vierlingh doet voorkomen alsof hij bij de dijkenbouw de leiding op zich nam.
Zo ‘ordineerde’ hij volgens eigen zeggen de afmetingen van de Zanddijk: ‘dat
men alle de gaten deurgaens zoude besteden van ses voeten hoochte, drije roe-
den onder toeleggens in de saete, boven tonneront, aen elcke zijde even veel be-
loops gelijck het sant vallen zoude’.195 De Zanddijk in het westen van de polder
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192  Zie voor de stand van de techniek ten tijde van de bedijkingen: Van de Ven, 2003, 132-138 en 177-181
en Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 59-60.
193  Hullu, 1920, 294-296.
194  Reh, Steenbergen en Aten, 1994, 87.
195  Hullu, 1920, 294.

Afb. 3.7.5  Eind 1633, na het eerste jaar van aanleg, reikte de ringvaart van de Schermer tot even ten zui-
den van Driehuizen. De bedijkers hadden ervoor gekozen eerst alleen die dijkvakken aan te besteden, die van
belang waren voor de scheepvaart en voor afvoer van het polderwater. Polderkaart van de Schermer, Baert
 Claesz., 1635 (noorden links).



werd, zoals de naam aangeeft, gemaakt van zand. Opmerkelijk in Vierlinghs be-
schrijving is dat deze dijk toentertijd geen horizontale kruin kreeg, maar dat men
het zand bij het storten aan beide kanten van het hoogste punt naar beneden liet
lopen. Vierlingh verordonneerde verder dat de arbeiders het benodigde zand
aan de polderkant van de dijk weg moesten halen, ‘wel wetende dat men de dijc-
kers daer vrintschap aen dede dat men henlijeden het sant van cleije voerde’.196

Vierlingh bedoelde hiermee te zeggen dat de op zich niet onvruchtbare bodem
van de te bedijken polder aan de westkant grotendeels met zand was bedekt en
dat de ingelanden het zouden toejuichen als de bovenliggende zandlaag werd
weggeschept en de kleilaag weer bloot kwam te liggen. Om verstuiven tegen te
gaan en aanstuiving te bevorderen, werden ‘versche’ helmplanten op de dijk ge-
plant, ‘met knoppen en wortelen niet meer dan twee dagen oud’.197 Ook rieten
schuttingen kwamen voor dit doel in aanmerking.

Het gesjouw met kruiwagens door het mulle zand was te zwaar voor hand-
kracht. Op grote schaal maakte men daarom gebruik van paarden. Voor een be-
schrijving van de daarbij gebruikte constructie moeten we weer bij Vierlingh
zijn.198 Twee paarden trokken een plank van 3 voet breed (bijna 1 meter), 4 voet
lang (circa 1,2 meter), aan de voorkant ‘scherp gemaeckt ende wat hardt ge-
bornt’ ... ‘in maniere van een tafele’. Dit was het zogenaamde molbord. Wilde
men zand opscheppen, dan trok men de achterkant van de plank omhoog, zodat
de voorkant zich in het zand groef. Op de plaats van bestemming gekomen tilde
men vervolgens de voorkant omhoog en gleed het zand van de plank af: ‘De car-
ren die wij daertoe hadden laijden en losten haer zelven’. Arbeiders met kruiwa-
gen en schop egaliseerden vervolgens het neergestorte zand en brachten de dijk
verder op orde.

In tegenspraak tot zijn eerder geciteerde uitspraken stelt Vierlingh nu dat de
arbeiders geen kans kregen om te lanterfanten, ‘sodat de peerden ende werk-
luyden luttel leech stonden’.199 De grootschaligheid van de Zijper onderneming
wordt treffend geïllustreerd door Vierlinghs opmerking dat hij ‘omme twelcke te
doene dede ick billetten van bestedinge uijtzeijnden, soodat ick in corten tijden
meer dan duijsent peerden in het werck creech’.200 ‘Ghij sout geseijt hebben,
haddij de dijckagie gesien, dat ghij in eenen leger hadde geweest’, zo beëindig-
de hij zijn relaas. Voor de paarden was er weinig voedsel te vinden in de zanderi-
ge omgeving. De aannemers waren daarom gedwongen een grote voorraad mee
te nemen. Zij deden dat in karren, waar zij de paarden na werktijd aan vastbon-
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196  Hullu, 1920, 295. Vierlingh bedoelt hiermee te zeggen dat de op zich niet onvruchtbare bodem van
de Zijpe aan de westkant grotendeels met zand was bedekt en dat de ingelanden het alleen maar zouden
toejuichen als de bovenliggende zandlaag werd weggeschept en de kleilaag weer bloot kwam te liggen.
197  RAA, AWZ inv. nrs 179-181.
198  De hierna volgende beschrijving van het gebruik van paard en wagen bij het leggen van de zanddijk
is gebaseerd op het door Vierlingh gemaakte verslag: Hullu, 1920, 294-2976.
199  Ibidem.
200  Ibidem.



den. Deze wagens deden tevens dienst als slaapplaats: ‘ende des nachts wast lo-
gement van de arbeijders, meesters en wagenluijden’.201

Vierlingh deed ook verslag van de wijze waarop de Slikkerdijk tot stand
kwam.202 Deze dijk, lopend vanaf de Westfriese Zeedijk in het oosten tot aan de
Zanddijk in het westen, werd opgebouwd met ‘slicker’, een uit zee opgebagger-
de substantie, die bestond uit een kleiachtig bezinksel gemengd met wier. Na
dro gen werd de slikker hard en waterafstotend, uitstekend geschikt voor verwer-
king in een waterkering: ‘een seer taije spijse daer niet lichtelijcken het water
cracht op en cost doen’. Omdat het wad waar de slikker uit omhoog werd ge-
haald bij hoog water regelmatig onderliep, werkten de arbeiders vanuit kleine
bootjes of pramen, één arbeider per praam. Deze ‘pramerkens’ waren ‘cleene
schuijtkens ende niet diepe gaende’. Maar zelfs al hadden de bootjes bijna geen
diepgang, bij laag water en als het wad droog viel, konden de slikkeraars niet ver-
der, wat de voortgang van het werk niet te goede kwam. De blubber werd met een
grote haak met ijzeren tanden uit de grond los gewrikt en binnenboord gehaald:
‘dewelcke met haecken, hebbende breede ijsere tanden, het slijck metten wier
daaraen gewasschen uijten grondt van den waeter tooge’ Door ervoor te zorgen
dat het meekomende wier in de bootjes steeds tussen twee opeenvolgende lagen
slikker kwam te liggen, voorkwam men het aan elkaar koeken van opeenvolgen-
de porties: ‘ende int setten in den praemen wisten darbeijders met enen draij te
settene op malcanderen dat den slijck aen malcanderen niet en bleeff hangende
comende de wier tusschen beijden’.

Bij de bedijking in 1552 liet men de Slikkerdijk aan de zeekant trapsgewijs om-
hoog lopen, een constructie waar Vierlingh niets van begreep, ‘want het een
vreemde maniere van dijcken is’. Hij interpreteerde dit als het zoveelste staaltje
van onkunde aan de kant van de bedijkers: ‘maer zij maecken heuren dijk al met
trappen opgaende tot aen de cruijne toe, elcken trap de hoochte van IIe of IIIe
voeten, waertegens de zee dan cracht heeft mitsdien de steijlte het water zijn spe-
len benomen heeft’. Iedereen met enig verstand van zaken zou volgens hem
moeten weten dat een dijk die aan de waterkant glooiend afloopt, beter tegen
golfslag bestand is. Hij deed nog een poging de bedijkers op andere gedachten
te brengen, of de door hem geadviseerde wijze van opbouw op kleine schaal uit
te proberen, ‘maer neen, sij en wilden daer niet aff hooren als ick henluijden
tselve vermaende’. Bij de bedijking in 1597 hadden de bedijkers hun les geleerd.
De dijken kregen alleen nog maar schuine hellingen.

De zeedijken van de Wieringerwaard werden eveneens van slikker gemaakt. In
talrijke octrooiaanvragen gaan de polderbestuurders in op de problemen die zij
daarbij ondervonden. Allereerst was de ondergrond ‘van sulke nature ende
weekheijt’ ‘datse zo zwaren Werk teffens niet en soude konnen verdragen, ende
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201  Ibidem.
202  De hierna volgende beschrijving is weer grotendeels ontleend aan Andries Vierlingh’s tractaet van dij-
ckagie: Hullu, 1920, 301-302.



door ’t insinken ende uijtbarsten ter sijden geen goet Werk soude strekken’.203

Steeds als de dijken de bestemde hoogte hadden bereikt, traden verzakkingen
op. Daarnaast kleefde aan het werken met de opgebaggerde slikker een groot na-
deel. Deze ‘materie’ was ‘van sulken conditie / datse so zwaer ende dik op ten an-
deren niet en sullen konnen gewrocht worden / door dien deselve week is’.204 De
bagger had tijd nodig om droog en hard te worden – ze moest ‘besterven’ – zo-
dat opeenvolgende lagen slechts met ruime tussenpauzes konden worden aan-
gebracht. Dit alles zorgde voor veel vertraging en extra kosten. De polder kwam
aanzienlijk later klaar dan gepland en het duurde nog jaren voordat de dijken
hun beoogde afmetingen bereikten.

In de droogmakerijen maakte men gebruik van de grond die bij het uitgraven
van de ringvaart vrijkwam. De hoeveelheid op deze wijze verkregen aarde, mod-
der of bagger was over het algemeen meer dan voldoende. Kwam men onver-
hoopt toch materiaal tekort, dan werd deze van elders gehaald. De aannemers
haalden de aarde in zo’n geval het liefst naast de dijk weg, maar deze gronden
hadden doorgaans een andere bestemming. De bedijkers lieten er daarom geen
misverstand over bestaan dat dit niet de bedoeling was. Zij bepaalden waar even-
tueel extra benodigde grond weggehaald mocht worden. Specie die over was,
werd gebruikt om de dijk te verzwaren, ook al overschreed men dan de in het be-
stek aangegeven specificaties. Zolang de kruin op de verschillende dijkvakken
maar ongeveer ‘op gelijke hemelhoogte’ bleef, was dat geen bezwaar.205

Anders dan in de Zijpe vervulden paard en wagen in de modderige droogma-
kerijen geen rol van betekenis. De vaarten, lang, breed en diep als ze waren, wer-
den geheel met handkracht uitgegraven. Met kruiwagens sjouwden de arbeiders
de zware grond over de drassige bodem omhoog en stortten die op de dijk.

Kwelwater, water dat onder de dijk door lekte, was een ander punt van zorg.
Leeghwater stelde in zijn Haarlemmermeerboek: ‘bij het bedijken is vooral
noodig, dat men het zwoord of grasveld, dat onder den dijk komen zal, goed weg-
neme, opdat de aarde beter sluite, en de dijk digt zou wezen’.206 Voordat de aan-
nemers met het opwerpen van de dijk begonnen, moesten zij daarom eerst de
bovenliggende graslaag en alle andere begroeiing verwijderen: ‘de aannemer zal
alle de ruichte moeten afmaaien daar de dijk en buitenbarmte zal leggen, soo
nae de grond als doenlijk is’.207 Behalve gras, riet, resten van waterplanten en
stro, mochten ook geen biertonnen en stukken hout in het dijklichaam terecht
kwamen. Bij overtreding van deze regel stond de aannemers een forse boete te
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203  Octroye beroerende de bedykinge van de Wieringer-waert (Hoorn 1735); octrooi van 19 juli 1608.
204  Ibidem.
205  RAA, AWS inv. nr. 774.
206  Van Hasselt, 1838, 36.
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het archief van de polder, het gerecht en de weeskamer Heerhugowaard: RAA, AWH inv. nr. 814. De aan-
wezigheid van dit document in het archief van de Heerhugowaard is één van de vele aanwijzingen dat be-
dijkers zich vergewisten van elders opgedane ervaringen.



wachten, moesten zij de dijk ter plaatse afgraven en mochten zij pas na het ver-
wijderen van de ongerechtigheden opnieuw aan de slag.208 Het gras werd in zo-
den van nauwkeurig voorgeschreven afmetingen afgestoken. Men sprak van
Schanse zoden, 14 duim (37 cm) lang, 8 duim (21 cm) breed en 6 duim (16 cm)
dik.209 Deze deden in een later stadium dienst als ‘decksoden’ om de dijk mee te
bekleden en te verstevigen. Bij het weer plaatsen van de graszoden was het van
belang netjes te werk te gaan: ‘die sijne sooden niet werckelyck in het verbant set,
sal gehouden sijn d’selve wederom op te nemen ende wel int verbant te setten’,
dit alles op een boete van 2 gulden per roede.210 Werden de zoden voor andere
doeleinden gebruikt, weggeworpen of verwerkt in de dijk, dan konden de aan-
nemers eveneens op een boete rekenen.211

Het was onvermijdelijk dat de dijk hier en daar door moerassig gebied of open
water kwam te lopen. Technisch leverde dit geen problemen op, het was alleen
een kostbare aangelegenheid. Bij de aanleg van een plempdijk werd net zo lang
aarde in het water gestort (geplempt), totdat de bedding boven het wateropper-
vlak uitkwam; deze diende dan als ondergrond voor de rest van het dijklichaam.
Erg efficiënt was deze methode niet, want er spoelde veel grond weg. In diep wa-
ter maakte men daarom soms eerst een houten bekisting om die vervolgens met
aarde vol te storten. Wegspoelen was er dan niet meer bij. Toch koos men niet al-
tijd voor deze aanpak. Een achteraf aangebrachte beschoeiing bood immers het
voordeel dat er alleen aan de kant van de ringvaart zo’n kostbare voorziening no-
dig was. Aan de polderkant was daar na droogmalen geen noodzaak meer voor.
In de Purmer schreef het bestek zelfs voor dat bij de ‘plempwercken’ de be-
schoeiing pas na afloop mocht worden aangebracht: ‘d’Aerde sal loss ende on-
geschoeijt werden geworpen ter tijdt toe men ’t werck boven water can sien op de
breedte conform ’t besteck ende sal alsdan ende eerder niet bij de besteders be-
schoeijt werden’.212 Veel systematiek bij de keuze voor een beschoeiing vooraf of
achteraf hebben we niet kunnen ontdekken, al lijkt het erop dat in diep water
een bekisting vooraf de voorkeur genoot. Voorbeelden daarvan zien we onder
andere bij de aanleg van de Schermer ringdijk langs het Langemeer en bij het
plempwerk door de Vuile Graft ten behoeve van de noordelijke ringdijk van de
Starnmeer.213

De houten constructie voor een bekisting was niet goedkoop. Allereerst wer-
den aan weerskanten van de te construeren dijk twee rijen palen in de grond ge-
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208  RAA, AWS inv. nr. 774; zie onder andere bestek van de ringdijk tussen Jan Boijes en het Zeglis.
209  In de bestekken van de Schermer ringdijk wordt slechts melding gemaakt van het afsteken in Schan-
se zoden. Afmetingen worden niet vermeld. In aanbestedingsdocumenten van andere polders worden de
maten wel gegeven. Zie onder andere: WA, AWB inv. nr. 352 en RAA, AWH inv. nr. 814.
210  RAA, AWH inv. nr. 814 , bestek en aanbestedingsvoorwaarden van de ringdijk en ringvaart van de Pur-
mer.
211  In de Purmer bedroeg de boete op deze overtreding zelfs 10 gulden.
212  RAA, AWH inv. nr. 814. Bestek van de Purmer ringdijk.
213  RAA, AWS inv. nr. 774 en RAA, AWSt inv. nr. 296.



slagen. Omdat het werk in open water plaats vond, stonden de heistellingen op
bootjes.214 Over de afmetingen van de palen kunnen we ons een idee vormen uit
de bestekken van de Starnmeer.215 Zij varieerden daar in lengte van 23 tot 45 voet
(7 tot 13 m) en waren 6 bij 9 duim breed (18 bij 24 cm). Dergelijke palen werden
kleine masten genoemd. Zij mochten niet meer dan 1,5 voet boven het water (in
het bestek staat: ‘boven het geslagen peil’) uitkomen, omdat zij anders later bo-
ven de berm uitstaken. Aangezien het water rond de plempdijken niet veel dieper
was dan 3 meter, betekent dit dat ze diep de grond in gingen. Per strekkende roe-
de werden 5 tot 6 palen geslagen, op een onderlinge afstand van 0,6 à 0,7 m.216

Ter versteviging werden de palen aan de buitenkant met horizontale koppel-
balken of gordingen aan elkaar verbonden, balken van 25 of 26 voet lang (circa
8 meter) en even dik als de palen waar ze tegen aan kwamen. De gordingen la-
gen boven het water, met de bovenkant op gelijke hoogte als de uiteinden van de
heipalen. Eén op de twee of drie heipalen werd met een ‘taye starcke ijseren
bout’ aan de gording bevestigd, de andere palen met behulp van een houten pen
(‘een taye droghe eycken nagel’).217 Om de zijwaartse druk van het dijklichaam
op te vangen plaatste men aan de buitenkant van de beschoeiing zware schoor-
palen (‘langhe balcken of cleyne masten’), op elke 15 voet (4,8 m) één paal.218

Ook deze palen waren even dik als de heipalen. Vervolgens werden de elders ge-
fabriceerde houten wanden van de beschoeiing, de ‘tafels’, aan de binnenkant
van de heipalen vastgemaakt. Deze wanden waren opgebouwd uit een aantal
naast elkaar liggende planken, ieder circa 30 cm breed, die door middel van er-
tegenaan gespijkerde en genagelde balkjes, ‘capravens’ of ‘sparren’, aan elkaar
vastzaten.219 Was de beschoeiing gereed, dan kon het plempen beginnen.

In die gevallen waar een beschoeiing pas na aanleg van de plempdijk werd aan-
gebracht, waren de specificaties meestal vaag. Het bestek ging dan meestal niet
veel verder dan dat de gebruikte materialen in overeenstemming moesten zijn
met de omstandigheden ter plaatse, ‘nae gelegentheyt ende eysch vant werck’ en
ter beslissing van de heren dijkgraaf en heemraden.220

Na het droogvallen van het meer loonde het de beschoeiing aan de binnen-
kant van de dijk weer weg te halen. De in grote aantallen verwerkte heipalen wa-
ren veel geld waard. In de Schermer trokken de aannemers alleen al op het tra-
ject tussen het Zeglis en de Vuile Graft niet minder dan 7.544 palen uit de
grond.221 Jan Pietersz. Boerman, één van de grote aannemers, nam er maar liefst

3  Draaiboek van een bedijking 107

214  Dit valt te zien op een tekening uit 1674 van Withoos, waarop het dichten van een gat in de dijk bij
Scharwoude staat afgebeeld: Schilstra, 1987, 80-81.
215  RAA, AWSt inv. nrs. 292 en 296. Bestek schoeiwerk bij Spijkerboor en de Vuile Graft.
216  RAA, AWS inv. nr. 774 en RAA, AWSt inv. nrs. 292 en 296. Op het dijkvak Zeglis – Akersloot in de
Schermer stonden 5 palen per ‘beschoeiingsdeel’.
217  Ibidem.
218  Ibidem.
219  Ibidem.
220  RAA, AWS inv. nr. 774.
221  RAA, AWS inv. nr. 385 f. 363 v.



4.100 voor zijn rekening. Ook het verwijderen was niet goedkoop, 7 à 8 stuivers
per paal, maar met een verkoopwaarde van 12 à 13 stuivers per stuk loonde dit
ruimschoots de moeite.222

Over de aanleg van de ringvaarten valt minder op te merken. Met hand en schep
werden ze uitgegraven. Zonder voorzorgen zou de vaart al snel vollopen en was
verder werken moeilijk, zo niet onmogelijk. Met hozen, pompen en rosmolens
werd het graafwerk daarom drooggehouden. Om onverhoopt vollopen van lan-
ge stukken vaart te voorkomen waren de aannemers verplicht aan weerszijden
van hun perk een dam te laten staan. Dijkgraaf en heemraden wilden kunnen
controleren of de ringvaart over de gehele lengte goed was uitgediept en ook om
die reden mocht er tot vlak voor de eindschouw geen water in komen te staan.
Daarna mocht de bodem echter geen ‘dammen of heuvels’ meer bevatten.223

Soms was het nodig een sloot te graven om het weggepompte water af te kun-
nen voeren. Op het traject in de Schermer tussen Jan Boijes en het Zeglis was
voor een aantal perken zelfs voorgeschreven dat ‘een slochter van minstens acht
voet wijd’ moest worden gegraven om het water ‘bekwamelijck naer de molen te
brengen’.224 De slochter diende tot aan de dag van oplevering ‘onverhindert en
onversperd’ zijn functie te vervullen.225

Op plaatsen waar de ringvaart door open water liep, moest de vaargeul ter wil-
le van de scheepvaart dezelfde diepte krijgen als elders rondom de polder. In de
rekeningboeken was sprake van ‘baggerlieden die met hun dieper bagger heb-
ben uitgewrocht’.226 Toepasselijk is in dit opzicht de achternaam van Pieter Ja-
cobsz. Diepmeester, die ‘met zijn volck op de dieper’ meewerkte aan het uitdie-
pen van de ringvaart ter hoogte van het Zeglis.227 Het lijkt erop dat de aannemers
die zich met dit werk bezig hielden, daarin waren gespecialiseerd. Niet alleen de
achternaam Diepmeester duidt daarop, maar ook het gegeven dat we de desbe-
treffende aannemers niet bij andere werkzaamheden tegenkomen.

Oplevering en schouw

De opleveringstermijnen in de aanbestedingscontracten beliepen over het alge-
meen niet meer dan drie à vier maanden. In de Schermer, waar de werkzaamhe-
den in het voorjaar van 1633 op gang kwamen, was de planning erop gericht het
belangrijkste deel van het tracé nog voor het invallen van de herfst gereed te heb-
ben. Het dijkvak tussen Jan Boijes en het Zeglis diende al na twee maanden te
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worden opgeleverd: ‘het geheele werck op te leveren binnen de tijt van twee ma-
enden tegens den eersten Junij te beschouwen’.228 In dit korte tijdsbestek moes-
ten de aannemers afgezien van het vele graafwerk ook nog arbeiders ronselen,
een bouwkeet neerzetten en voor gereedschap zorgen. Voor het traject tussen
het Zeglis en Akersloot, met een ringsloot van ruim 55 meter breed, werd een pe-
riode van drie maanden uitgetrokken. Alleen op het dijkvak met de grootste
moeilijkheidsgraad, tussen Akersloot en de Vuile Graft, dat grotendeels door
open water liep, kregen de aannemers vijf maanden. Deze korte opleveringster-
mijnen waren niet uniek voor de Schermer, we komen ze in alle andere polders
eveneens tegen.

Tijdens de bouw maakten de polderbestuurders, hoofdingelanden zowel als
dijkgraaf en heemraden, regelmatig inspectierondes. De definitieve schouw
vond echter pas plaats bij oplevering. Daarbij ging men grondig te werk. Er wer-
den zelfs landmeters ingeschakeld om de dijk en vaart nauwkeurig op te me-
ten.229 Als het werk niet op tijd klaar was of als er onvolkomenheden werden ge-
constateerd, kregen de aannemers een boete. Was het werk acht dagen later nog
niet in orde, dan werd de boete verdubbeld en bij een eventuele derde schouw,
weer acht dagen later (men sprak van ‘van acht dagen tot acht dagen’), ging de
boete nog verder omhoog. Tevens waren de bedijkers gerechtigd om een andere
aannemer in te schakelen, ‘volgens dijkrecht ende tot laste ende peryckel’ van de
in gebreke gebleven aannemer, die werd gekort ‘wegens wanlevering’.230

In de aanbestedingscontracten stonden meestal ook een paar clausules met
betrekking tot de uitbetaling. Zo sprak men van ‘teynde maat teynde geld’.231 Dat
wilde zeggen dat als een opgeleverd stuk ringvaart en ringdijk langer of korter
bleek dan oorspronkelijk overeengekomen, er overeenkomstig meer of minder
werd uitbetaald. Eén van de weinige clausules in het voordeel van de aannemers
was dat zij tegen eventuele schuldeisers waren beschermd. Als die zich bij de pen-
ningmeester meldden, dan had deze daar geen boodschap aan. De aanneemsom
werd gewoon uitgekeerd.

Waren alle bedijkingswerkzaamheden achter de rug, dan stond de polderbe-
stuurders zelf een inspectiebeurt te wachten. Uitwaterende Sluizen wilde con-
troleren of de afmetingen van de ringvaart voldeden aan de door haar bedongen
specificaties. Op 2 mei 1637 kreeg het Alkmaarse stadsbestuur, als houder van
het octrooi tot bedijking van de Schermer, te horen dat de dijkgraaf en hoog-
heemraden van Uitwaterende Sluizen in de loop van de maand juni langs zou-
den komen en dat zij ervan uitgingen dat de bedijkers ‘voorden eersten schou-
dage hiernae gestelt, ten vollen opgemaect hebben de ringslooten ende
uijtwateringen hier nae volgende, ter wijte ende diepte hier nae conform t con-
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tract gestelt’.232 De inspectie, die drie volle dagen duurde en waarbij niet alleen
de ringvaart over de gehele lengte werd gemeten, maar ook de uitwatering naar
Nauerna, leverde een gemengd beeld. Op het belangrijke traject tussen het Zeg-
lis en Akersloot viel weinig aan te merken; deze werd ‘doorgaens bevonden hare
diepte te hebben, dan neffens t huijs van Jacob Egbertsz. tot Boeckel de ringsloot
drie voet te naeu bevonden’. Met de oostelijke ringvaart was het echter niet best
gesteld. Op een groot aantal plaatsen tussen Ursem en Schermerhorn en ook
tussen Driehuizen en Vuile Graft werd in plaats van de beoogde 7 voet slechts
een diepte van 4 à 6 voet gepeild. Alleen tussen Schermerhorn en Driehuizen
voldeed de ringvaart aan de gestelde eisen. In het zuiden, op de uitwatering naar
Nauerna, ontbrak nog het verbindingsstuk tussen de Stierop en het Twiske: ‘na-
dien het werck uijt de Stierop noch niet bij derhant genomen veel min voltroc-
ken en was’.

Op grond van dit alles werden de heren van de Schermer ‘boetschuldich’ ver-
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klaard. Bij de tweede schouw op woensdag 11 juli beperkte de inspectie zich tot
de oostelijke ringsloot tussen Ursem en de Vuile Graft. Gezien de korte tijd die
was verlopen sinds de eerste schouw, is het niet verwonderlijk dat er weinig ver-
betering in de situatie was opgetreden. Toen de dijkgraaf van Uitwaterende Slui-
zen op 1 augustus stelde dat de tijd rijp was voor de derde schouw, verzocht het
stadsbestuur om uitstel. Het had geen kans gezien het werk zo snel te laten uit-
voeren, temeer omdat ‘het arbeijtsvolck nu meest in see was, sulcx dat het ge-
brekige werck soo terstont niet en conde werden geholpen’.233 Over de verdere
afloop van deze affaire tasten we in het duister.

Eigenbelang van de bedijkers is een mogelijke verklaring voor de grote nauw-
gezetheid waarmee de westelijke ringvaart tot stand was gekomen. Deze vervulde
immers een belangrijke functie voor de scheepvaart naar Alkmaar. Een verkla-
ring van geheel andere aard zou gevonden kunnen worden in het gegeven dat
op dit deel van de ringvaart een ander type aannemer was ingezet. Hier waren
grote, gerenommeerde, ondernemers aan het werk gegaan. Hun professionali-
teit was ongetwijfeld groter dan die van hun kleinere collega’s en zij hechtten
waarschijnlijk meer aan hun reputatie.

3.8  Bemaling

Hoewel het droogmalen van de binnenmeren pas een aanvang kon nemen na
het sluiten van de ringdijk, stond de te volgen aanpak vanaf het eerste uur hoog
op de agenda van de bedijkers. Al tijdens hun eerste verkenning van het terrein
kregen de landmeters de opdracht na te gaan hoe diep het meer was en waar de
eerste molens het best geplaatst konden worden.234 Bij de vaststelling van het
 tracé van de ringdijk kon men daar dan rekening mee houden. En aangezien
bouw en installatie van de molens minstens zoveel tijd vergden als de aanleg van
de ringdijk en ringvaart, was het zaak om deze zo snel mogelijk aan te besteden.

Bij de besluitvorming ten aanzien van de bemaling kwamen de volgende  issues
aan de orde: het te gebruiken molentype, het benodigde aantal molens met als
bepalende factoren het aantal maaltrappen en molengangen en tenslotte de lo-
caties waar de bemaling het best kon plaatsvinden. Hoewel de hoofdingelanden
ook op dit gebied zelf de voornaamste beslissingen namen, schakelden zij bij
deze ingewikkelde materie wel experts in: liefst molenmakers, die bij vorige be-
dijkingen al ervaring hadden opgedaan. Daarnaast wonnen zij advies in bij col-
lega’s in naburige polders. Met al deze kennis en ervaring moet het niet al te
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233  Ibidem. Interessant is de mededeling over de arbeiders. Kennelijk verdiende het merendeel in het
normale leven zijn brood op zee en waren zij maar tijdelijk op het werk te land afgekomen. De arbeidsom-
standigheden in een droogmakerij waren ondanks de lange en zware werkdagen klaarblijkelijk aantrekke-
lijker dan aan boord. Het relatief hoge loon van (bijna) een gulden per dag gaf daarbij misschien de door-
slag.
234  Bouman, 1857, 45.



moeilijk zijn geweest om tot een kosteneffectieve aanpak te komen. Toch ging
men in de praktijk bijna steeds van een te optimistisch plaatje uit, zodat er in een
later stadium alsnog molens moesten worden bijgezet. Zuinigheid was hier waar-
schijnlijk het leidmotief. Verder kwam men in alle polders na verkaveling tot in-
zicht dat de voor de bemaling geselecteerde locaties lang niet altijd optimaal wa-
ren voor een goed waterbeheer in alle delen van de polder. Hele molengangen
moesten vaak nog worden verzet.

Centraal bij al deze activiteiten stond de achtkantige bovenkruier.235 Ten tijde
van de door ons onderzochte bedijkingen was al veel ervaring met dit molentype
opgedaan. De gekozen aanpak berustte steeds op hetzelfde principe.236 De eer-
ste molens kwamen op stukken speciaal daarvoor ingedijkt oud land te staan,
dicht tegen de ringdijk aan, zodat zij hun water via sluisjes in de ringvaart kon-
den uitslaan. Veel meer dan een meter kon het in die tijd gebruikelijke molenty-
pe het water niet omhoog voeren. In diepere meren werden daarom na het zak-
ken van de waterspiegel molens op lagere niveaus bijgeplaatst. Afhankelijk van
de diepte van het meer werd het water dan in twee, drie of zelfs vier trappen om-
hoog gemalen. Daarmee kregen de molengangen aan de rand van de polder
hun karakteristieke samenstelling met bovenmolens, middelmolens en onder-
molens, onderling verbonden door onderkolken en bovenkolken. Poldersloot-
jes en vaarten, vaak aangeduid als molentochten, zorgden voor de toevoer van
het polderwater naar de ondermolens. In de Zijpe en de Wieringerwaard, waar
buitendijkse gebieden werden ingepolderd, lag de polderbodem relatief hoog.
Bemaling met een enkele trap was hier voldoende om het water in zee te kunnen
lozen.

De eerste door wind aangedreven watermolen in ons land kwam waarschijnlijk
al rond 1407 in bedrijf, in de omgeving van Alkmaar.237 Aanvankelijk had deze
een beperkte capaciteit. De doorbraak die het mogelijk maakte op de slappe
Noord-Hollandse bodem molens met een veel groter wateropvoerend vermogen
te installeren, essentieel voor de drooglegging van de Noord-Hollandse polders,
was de ontwikkeling van de bovenkruier. De molenkap kwam los draaibaar bo-
venop het molenlichaam te staan, zodat niet meer de hele constructie in de rich-
ting van de wind hoefde te worden gezet. Een veel zwaardere uitvoering werd
daardoor mogelijk. De in het begin nog veelhoekige molen ontwikkelde zich in
de loop van de jaren tot een achtkantig model.238 Acht houten stijlen vormden
de ruggengraat van het houten skelet en deze steunden op stenen muurtjes of
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235  Keunen, 1981; Van Zwet, 2004 ‘De achtkantige binnenkruier van de Schermeer’.
236  Veel van de hierna volgende beschrijving is gebaseerd op: Van Zwet, 2004, ‘De 52 watermolens van de
Schermeer’.
237  Bicker Caarten, 1990, 44-52 en Reh, Steenergen en Aten, 2004, 63.
238  Eerst ontwikkelde zich de binnenkruier, waar men de kap van binnenuit draaide. Tegen het einde van
de zestiende eeuw kwam de buitenkruier tot stand, met een voor dat doel aan de buitenkant aangebrachte
staart: Van de Ven, 2003, 133. In de Noord-Hollandse polders bleef de binnenkruier echter het gangbare
model.
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Afb. 3.8.1  De grote, driehoog malende,
Schermer molengang tussen Schermerhorn en
Ursem telde indertijd 16 molens: 5 ondermo-
lens, 5 middenmolens en 6 bovenmolens. Op
deze foto uit het begin van de twintigste eeuw
staan v.l.n.r. de ondermolens K, L en M en
groot op de voorgrond bovenmolen G.

Afb. 3.8.2  In het Memoriael van de Heerhu-
gowaard, dat rond1660 werd samengesteld, is
een aantal tekeningen van molenonderdelen
opgenomen, waar onder deze afbeelding van het
gaande werk van een achtkantige bovenkruier.
De windas brengt de door de wind op de wieken
uitgeoefende kracht via de kammen van het bo-
venwiel en de staven van de bovenschijfloop
over op de verticale spil of grote as. Via de on-
derschijfloop, het onderwiel en de wateras
wordt het scheprad aangedreven.



penanten, die op hun beurt op heipalen rustten. Mede dankzij het brede grond-
plan, waardoor het gewicht sterk werd gespreid, zakten de molens niet in de dras-
sige bodem weg. De tot in onze jaren bewaard gebleven molens zijn een treffen-
de illustratie van de effectiviteit van deze constructie.239

De beweging van de ronddraaiende wieken werd via een ingenieus systeem
van assen en in elkaar grijpende raderen overgebracht op een scheprad, dat het
water omhoog bracht. Opvoerhoogte en capaciteit waren direct gerelateerd aan
de grootte van de wieken, toentertijd roeden genoemd, en aan de afmetingen
van het scheprad. Onder gunstige omstandigheden – ‘bij goede wind’ – kon een
bovenkruier bij een opvoerhoogte van 1 meter ongeveer 50 m³ water per minuut
uitslaan. In de praktijk verschilden de afmetingen nog wel eens, maar genoemd
waterverzet geeft een aardige indicatie van de haalbare capaciteit.

De betrouwbaarheid van de achtkantige bovenkruier was groot en bij de op-
eenvolgende droogmakerijen kozen de bestuurders vrijwel steeds voor dit type
molen. De bedijkers werden bestookt met verbeteringsvoorstellen, maar op veel
praktijkervaring konden de meeste uitvinders niet bogen.240 Aangezien de be-
stuurders erop gebrand waren hun projecten zo snel mogelijk tot een goed ein-
de te brengen en omdat tegenvallende prestaties tot vertraging en additionele
kosten leidden, kozen zij voor zekerheid. Mooie beloftes lieten zij langs zich
heengaan. Alleen de in 1622 geoctrooieerde vondst om een molen met twee
schepraderen uit te rusten, werd in de eerste helft van de dertiger jaren korte tijd
uitgeprobeerd.241 Het octrooi stond op naam van Eduard Jacot van Axele, inge-
zetene van Alkmaar en heer van Dussen, bestuurder en grootgrondbezitter in
meerdere polders en iemand met veel connecties in de wereld van bedijkingen
en droogmakerijen.242 Een door hem ingebracht verbeteringsvoorstel kon moei-
lijk zomaar terzijde worden geschoven.

In de Wieringerwaard werden in 1625 twee molens ‘op de inventie van E. Jacot
gesteld’.243 Hoewel aan de uitvinder werd toegezegd in een later stadium nog
twee molens met een extra scheprad uit te rusten, ging dat plan niet door. Als re-
den voerden de polderbestuurders in eerste instantie aan dat er in de afgelopen
periode te weinig regen was gevallen om de nieuwe opstelling goed te kunnen
testen. Weldra werd echter duidelijk dat de aanpassing geen succes was: ‘zij be-
vinden dat molens met een scheprad voor de polder beter haar officie doen en
dienstiger zijn, ende ook met veel minder onderhoud als molens met twee schep-
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239  Pas na het zakken van de grondwaterspiegel in de laatste decennia van de twintigste eeuw zijn de hou-
ten heipalen gaan rotten, met verzakking als gevolg.
240  Zie bijvoorbeeld: Bouman, 1857, 65.
241  Voor het octrooi uit 1622 zie: RAA, AWH inv. nr. 813.
242  Eduard Jacot van Axele was door zijn huwelijk gelieerd aan de in de Noord-Hollandse polders zeer ac-
tieve clan rondom Adriaan Maertsz. Coetenburgh (zijn schoonvader) en de gebroeders Barthold en Nico-
laas Cromhout: Elias, 1903, 16-17. Hij participeerde in de bedijkingen van de Wieringerwaard en de Scher-
mer en was onder meer bestuurder in de Zijpe, de Wieringerwaard, de Heerhugowaard en de Schermer.
243  RAA, AWW inv. nr. 6, 12 april 1625 en 22 april 1626.



raderen’.244 Bij harde wind bood een extra scheprad wel enig voordeel, maar een
veel grotere waterweerstand maakte dat er bij afnemende wind al gauw niet meer
kon worden gemalen. Al naar gelang de schepraderen aan vervanging toe waren,
werden de molens in de Wieringerwaard in hun oude staat hersteld. Ook in de
Heerhugowaard leidde het concept met twee schepraderen tot teleurstellende
resultaten.245 In de Wijde Wormer waren de problemen met de waterhuishou-
ding dermate groot, dat men openstond voor alles wat maar enigszins verlichting
kon brengen. De ‘inventie’ van Eduard Jacot kreeg dan ook veel aandacht.246

Men durfde het daar echter niet aan deze constructie toe te passen. Na lang wik-
ken en wegen kozen de polderbestuurders ervoor om de schepraderen smaller
te maken en de molens juist wat lichter te laten draaien.247 Met een wat grotere
diameter kon dan tevens hoger worden opgemalen.

Ook in de Schermer, waar Eduard Jacot één van de initiatiefnemers en hoofd -
ingeland was, implementeerden de bedijkers zijn uitvinding niet. De teleurstel-
lende ervaringen in de andere polders waren hier ongetwijfeld debet aan. Met
de nodige omwegen wisten zij het voorstel buiten de deur te houden.248

De uitvinding van de vijzelmolen kwam voor de grote droogmakerijen net te
laat. De geestelijke vader van deze eerste wezenlijke verbetering aan de Noord-
Hollandse watermolen in lange tijd, Sijmon Hulsebosch, deed zijn uitvinding in
1634, het jaar waarin het droogmalen van de Schermer op gang kwam. De Starn-
meer was één van de eerste polders waar dit ‘waterwerck dat water even hoog kon
brengen als twee achtkante molens met een scheprad’ nog tijdens de droogma-
king toepassing vond.249

In de spaarzame keren dat bij de keus voor een molen werd afgeweken van de
standaard, de achtkante bovenkruier, ging het om kleine staart- of wipmolens,
die in laag gelegen delen van enkele polders werden ingezet. Voorbeelden daar-
van komen we tegen in de Zijpe en de Heerhugowaard.250 De molens die de
Beemster bedijkers in de laag gelegen Kilpolder neerzetten, waarschijnlijk twee-
dehands, hadden een wat kleinere vlucht dan de doorsnee bovenkruier.251

Over het benodigde aantal maaltrappen kon weinig misverstand bestaan. Het
was duidelijk dat men in meren waar de bodem 3 à 4 meter onder het winterpeil
van de Schermerboezem lag, vierhoog moest gaan malen. Dat gold des te meer
als men rekening hield met een bodemdaling als gevolg van inklinking.252 In on-
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244  RAA, AWW inv. nr. 6, 11 juni 1637. Zie ook : Jonker, 1960, 26-27. Teleurstellende resultaten met het
dubbele scheprad leidden ertoe dat men in de Wieringerwaard in 1637 weer op één scheprad overging.
245  RAA, AWH inv. nr. 259 f. 57.
246  WA, AWWo inv. nr. 19, 7 en 19 februari 1631.
247  Ibidem.
248  Van Zwet, 2004 ‘De 52 watermolens van de Schermeer’, 69.
249  Keunen, 1981, 30-31.
250  Keunen, 1981, 102-104 (Zijpe) en RAA, AWH inv. nr. 64, f. 32. (Heerhugowaard).
251  Keunen, 1985, 11-12 en 15-16. De molens in de Kilpolder, waaronder ‘Het Meerkatje’, hadden eerst
bij Spijkerboor gestaan en waren waarschijnlijk van elders afkomstig.
252  Borger, 2004 De Beemster - ideaal of compromis, 94.



diepere meren volstond vanzelfsprekend een kleiner aantal trappen. Toch in-
stalleerden de bedijkers bijna steeds één en soms zelfs twee trappen te weinig.
Dat konden ze zich alleen permitteren door de molens een grote opvoerhoogte
te geven, hetgeen automatisch tot een laag waterverzet leidde. Als gevolg daar-
van kampten de meeste polders nog geruime tijd na droogvallen met waterover-
last. Pas na veel ellende en onder druk van de ingelanden die daar het meest on-
der te leiden hadden, werd hiervoor gecorrigeerd. Het was niet altijd nodig om
alle molengangen met een extra trap uit te rusten. Vaak was het voldoende alleen
in de laagst gelegen delen van de polder molens bij te plaatsen. De Schermer
vormde in dit opzicht een gunstige uitzondering. De bedijking van deze polder
vond plaats tegen het einde van de periode van grootschalige landaanwinning,
zodat de bedijkers hier alle eerder opgedane ervaring in de praktijk konden
brengen. Alleen in deze droogmakerij gingen de polderbestuurders gelijk vanaf
het begin voor vier maaltrappen.

Het aantal molens in een polder hing behalve van het aantal maaltrappen ook
af van het aantal molengangen.253 Ten aanzien van deze parameter was er even-
eens de neiging het zuinig aan te doen, al was bekend dat men op ongeveer elke
550 morgen (ca 470 ha) één molengang nodig had.254 Ook nu weer was de Scher-
mer uniek in dat men alleen hier al gelijk vanaf het begin zich deze vuistregel ter
harte nam. Bij een aanvankelijk geschat polderoppervlak van 6.500 morgen
kwam dit neer op 12 molengangen, dat wil zeggen 12 molens op elk van de vier
maalniveaus, 48 molens in totaal.255 Dat de bedijkers voor 52 molens kozen, had
te maken met de opsplitsing van de polder in 14 afdelingen, ieder met een mo-
len op het laagste niveau, wat het totaal op 50 bracht en verder waarschijnlijk met
de behoefte om enige reserve in te bouwen.

Met het in de loop van de jaren opgebouwde inzicht in de maalcapaciteit van
de achtkantige bovenkruier kon de tijd, benodigd om de polder leeg te malen,
worden berekend. Daar waren wel enige aannames voor nodig. Een waterver-
plaatsing van 50 m³ per minuut was alleen haalbaar bij ‘goede wind’.256 De weer-
somstandigheden waren echter lang niet altijd ideaal. Bij minder wind daalde de
doorzet snel en bij zwakke wind of windstilte kon zelfs helemaal niet worden ge-
maald. Dat laatste was ook het geval bij storm of een te hoog peil in de Schermer-
boezem. De molens stonden als gevolg van al deze factoren meer dan de helft van
het jaar stil en het gemiddelde waterverzet op jaarbasis lag beduidend lager dan
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253  Onder het aantal molengangen wordt hier verstaan het aantal molens per maalniveau. In het geval
van een polder met een grote, geïntegreerde, molengang heeft het tellen van afzonderlijke molengangen
weinig zin.
254  RAA, AWS inv. nr. 1138; in een advies van dijkgraaf Van Os van de Beemster aan de bestuurders van
de Schermer staat te lezen: ‘de ondermolens ijder hoof voor hoof soude hebben te bemalen vijff hondert
ende zestigh morgen landt Schermeer mate, t welk een bekwame ende ordentelijke proportie is voor mo-
lens van sodanige charter als de Schermeer heeft’. Zie ook: Van Hasselt, 1838, 34-35.
255  In een wat later stadium bleek de polder slechts 6.090 morgen groot te zijn.
256  Van Zwet, 2004, ‘De 52 watermolens van de Schermeer’, 76.



de capaciteit die bij ‘altoos vrij sterken wind’ kon worden gehaald.257 In onder-
staande analyse gaan we uit van een gemiddelde maalcapaciteit van 25 procent
van die bij ‘goede wind’.258 Of de bedijkers en hun adviseurs van eenzelfde per-
centage uitgingen, weten we niet, maar het zal niet veel hebben gescheeld. Daar-
naast moest de uit te malen hoeveelheid water bekend zijn. Dit volume kan een-
voudig worden berekend op basis van het oppervlak en de diepte van het meer.
Nemen we de Schermer weer als voorbeeld, dan lagen de laagste landen volgens
een opgaaf uit 1638 9 voet en 4 duim (2,9 m) beneden het ‘winterpeil’ van de
Schermerboezem.259 Houden we rekening met een aanzienlijk lager waterpeil in
de boezem aan het begin van de zomer en een schuin naar de randen van het
meer oplopende meerbodem, dan kunnen we redelijkerwijs veronderstellen dat
de gemiddelde diepte van het meer bij de aanvang van het malen niet veel meer
dan de helft van de genoemde waarde bedroeg, dat wil zeggen 1,5m.260 Met een
te bemalen oppervlak per molengang van 510 morgen of 400 ha – het oppervlak
van het Schermeer bleek na nieuwe metingen slechts 6.090 morgen groot te zijn –
berekenen we het uit te malen volume per gang dan op 6,0 miljoen m³. Stellen we
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257  Ibidem.
258  Ibidem.
259  RAA, AWH inv. nr. 859.
260  Van Zwet, 2004, ‘De 52 watermolens van de Schermeer’, 77.

Afb. 3.8.3  Schematische weergave door Jan Adriaanszoon Leeghwater in 1633 van een drietrapsbemaling in
de Beemster, waarbij de schepraderen van de afzonderlijke molens het polderwater ieder 4 voet omhoog malen.



het volume water dat gemiddeld over de seizoenen per minuut en per molengang
werd uitgeslagen op 12,5 m³ water (een kwart van de molencapaciteit van 50 m³
per minuut bij ‘goede wind’) dan kon het meer in ongeveer 330 dagen (11 maan-
den) worden leeg gemalen. Wordt rekening gehouden met een jaarlijkse regen-
val van 250 mm, dan duurde de periode van droogmalen ongeveer 2 maanden
langer. De meeste aannames in deze berekening zijn niet meer dan ruwe bena-
deringen, maar de uitkomst klopt aardig met de realiteit. In juni 1634 nam het
malen een aanvang en ruim een jaar later, in de zomer van 1635, viel de Schermer
droog.

Als het droogmalen begon en het water in het meer nog hoog stond, kon er al-
leen vanaf het ingedijkte oude land worden gemalen, dicht tegen de ringdijk
aan. Daar verschenen de boven- en middelmolens. Pas nadat het waterpeil vol-
doende was gezakt, konden de ondermolens worden geplaatst. Zo ontstonden
de onafhankelijk van elkaar opererende molengangen, waarin de molens het wa-
ter naar elkaar toemaalden. Via sluisjes in de ringdijk werd het water in de ring-
vaart geloosd. Langzamerhand ontstond het idee om een aantal molengangen te
integreren, waarbij meerdere molens op hetzelfde niveau, parallel aan elkaar, sa-
menwerkten. In de Beemster vond dit concept voor het eerst op grote schaal toe-
passing.261 De Kruisoorder molengang aan de noordoostkant van de polder tel-
de ten tijde van de verkaveling 4 molens op elk van de 3 niveaus.262 Het voordeel
van een grote groep molens die als eenheid fungeerde, was dat bij onverhoopt
uitvallen van één molen, de andere molens de extra taak althans enigszins kon-
den overnemen en er niet een bepaald deel van de polder zonder bemaling
kwam te zitten. Ondanks de evidente voordelen van deze aanpak zien we die niet
terug in kleinere polders als de Purmer en de Wijde Wormer. Pas bij de Heerhu-
gowaard en de Schermer vond het idee weer ingang.263 In deze laatste polder
werkten uiteindelijk 32 van de 38 molens langs de ringvaart in 2 molengangen sa-
men, 16 ten noorden van Schermerhorn en 16 ten zuiden van Driehuizen.264

Deze grote molengangen telden ten minste 5 molens op ieder van de 3 niveaus.
Daarnaast kreeg de Schermer nog een uit 6 molens bestaande molengang aan de
Noordervaart.265

Het bemalingssysteem van de Schermer was ook in ander opzicht uniek. Maak-
ten de molens op het laagste niveau in de andere polders vrijwel altijd deel uit
van een molengang, in de Schermer koos men voor een geheel andere aanpak
met een binnenboezem. Daar werden de molens die dienst gingen doen als on-
derste trap, de zogenaamde poldermolens, over de polder verspreid. De polder
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261  Keunen, 1985, 18.
262  In later jaren telde de Kruisoorder molengang zelfs 21 molens: WA, AWB inv. nr. 619; rekeningboek
uit 1636. Zie ook Keunen, 1985, 18.
263  In de Heerhugowaard werkten 6 molens samen in de Veenhuizer gang en 9 molens bij Rustenburg.
264  Van Zwet, 2004, ‘De 52 watermolens van de Schermeer’, 139.
265  Ibidem. De huidige museummolen aan de Noordervaart maakte indertijd als middelmolen deel uit
van deze molengang.



werd opgedeeld in 14, door dammen van elkaar gescheiden, afdelingen, ieder
met zijn eigen waterbeheer en poldermolen. Het in de kavelsloten opgevangen
polderwater kwam via molentochten bij deze molens terecht en die sloegen het
water vervolgens uit in de binnenboezem, enkele dwars door de polder lopende
vaarten in verbinding met de molengangen langs de ringdijk. Ook deze aanpak
was erop gericht dat alle delen van de polder hun water nog kwijt konden bij uit-
vallen van een molengang. De vaarten boden verder een opvangcapaciteit die
het de poldermolens mogelijk maakte nog enige tijd door te malen, als het lozen
op de Schermerboezem wegens een te hoge waterstand moest worden gestopt.
Een bijkomend voordeel was dat het peil in de afzonderlijke afdelingen kon wor-
den afgestemd op het plaatselijk gewenste niveau. Het voor de Schermer ont-
worpen bemalingssysteem met een binnenboezem en grote, geïntegreerde, mo-
lengangen was intrinsiek robuust en heeft zijn waarde door de eeuwen heen
duidelijk bewezen.

In de andere grote polders is een dergelijk systeem nergens toegepast, on-
danks de grote voordelen die het bood. De afzonderlijke molengangen waren
daar slechts verantwoordelijk voor het droogmalen van een afgebakend stuk pol-
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Afb. 3.8.4  Molengang bij Jan Boijes in de zuidwesthoek van de Heerhugowaard. De ondermolen (rechts)
maalt het polderwater op naar de middelmolen (midden), die het op zijn beurt omhoog brengt naar de boven-
molen (links). Deze laatste molen slaat het water via een sluisje in de ringdijk uit in de ringvaart. Deze mo-
lengang werd al snel na het droogvallen van de polder ontmanteld; de molens werden elders in de polder inge-
zet. Deze situatieschets (noorden rechtsboven) bevindt zich in een door Baert Claesz. in 1632 vervaardigd
‘Caertboeck van de Heerhugowaard’.



der. Ook de onderste molens kwamen, als onderdeel van een molengang, aan de
rand van de polder te staan, zij het wat verder van de ringdijk af. Om enkele laag
gelegen gronden droog te houden kregen polders als de Beemster en de Heer-
hugowaard daarnaast nog de beschikking over een paar kleine molens. In de
Purmer en Wijde Wormer met hun vlakke polderbodems en korte afstanden was
dat niet nodig.

Over de volgorde en timing van de installatie van de molens op de diverse ni-
veaus was tot nu toe weinig bekend. Zolang het waterpeil in het meer nog niet
voldoende was gezakt, kon er alleen vanaf het ingedijkte oude land worden ge-
malen. Voor de bovenmolens was dit geen bezwaar, dit was het niveau waarop zij
ook in een later stadium moesten opereren. Voor de lager te plaatsen molens le-
verde dat echter een probleem. Recent onderzoek naar de gang van zaken in de
Schermer toont aan dat de bedijkers daar een kunstgreep toepasten om de mid-
delmolens al gelijk met de bovenmolens te installeren en operationeel te maken
en zo vanaf het begin een hoge maalcapaciteit te bereiken.266 Zij installeerden
ook de middelmolens op het oude land, zij het zo laag mogelijk, en exploiteer-
den die in eerste instantie als bovenmolen. Een extra voorziening maakte het
mogelijk het scheprad na het zakken van het waterpeil omlaag te brengen, zodat
deze molens vervolgens als middelmolen konden worden ingezet.267 De waterlo-
pen dienden bij deze ingreep vanzelfsprekend te worden aangepast. Keunen
wees in zijn beschrijving van de historische ontwikkeling van de bemaling in de
Beemster al op de mogelijkheid van een dergelijk scenario, maar harde bewijzen
had hij niet.268

In de Schermer hebben we die wel. Allereerst komen we daar de voorziening
voor het verlagen van het scheprad in het bestek van de middelmolens tegen.269

Na enkele maanden malen vond het ‘sincken van de middelmolens’ plaats en
het desbetreffende arbeidsloon vinden we in het eerste rekeningboek verant-
woord.270 Daarnaast laat het rekeningboek ons weten dat de eerste 36 molens, 18
boven- en 18 middelmolens, gelijk begonnen te malen: het maalloon van de mo-
lenaars ging op dezelfde dag in.271 Met het plaatsen van de ondermolens en pol-
dermolens moest vanzelfsprekend worden gewacht tot de daling van de water-
spiegel dat mogelijk maakte.

Minstens even belangrijk als de besluitvorming over het bemalingsconcept en
het aantal molens was het vaststellen van de locaties waar zij het meest profijtelijk
konden worden opgesteld. Belangrijke overwegingen daarbij waren de uiteenlo-
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266  Van Zwet, 2004, ‘De 52 watermolens van de Schermeer’, 78-80.
267  Van Zwet, 2004, ‘De 52 watermolens van de Schermeer’, 78-80.
268  Keunen, 1985, 10.
269  RAA, AWS inv. nr. 1198.
270  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 217.
271  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 289 v-291. Op 20 juni 1634 werden de eerste 36 molens van de Schermer ope-
rationeel.



pende dieptes in het meer en de opstuwing van het water bij harde wind. Omdat
gezien de dominante windrichting de grootste behoefte aan maalcapaciteit aan
de oostzijde van de polders lag, kwamen daar in de Schermer de meeste molens
te staan.

Na het droogvallen van de polderbodem was het tijd om de kavelsloten te gra-
ven en de landerijen te gaan ontginnen. Stabiel was de nu bereikte situatie ech-
ter nog niet. In alle droogmakerijen klaagden de ingelanden over wateroverlast.
Zoals hierboven al aan de orde kwam, was het aantal molens in de meeste polders
ontoereikend. Ook de locatie was in veel gevallen verre van ideaal. Geld voor
nieuwe grote uitgaven was er doorgaans echter niet meer en veel aandacht ging
daarom uit naar een maximale benutting van de bestaande capaciteit, al kostte
het verplaatsen van molens ook veel geld.272 In polders met een structureel te-
kort aan molens ontkwam men er echter niet aan het molenpark uit te breiden.
Veelal moest men beide wegen bewandelen.273 Illustratief zijn de aanpassingen
die het molenbestand in de Beemster na het droogvallen onderging. Tussen
1612 en 1636 ging men over van een drietrapsbemaling – hier en daar zelfs twee-
traps – op vier trappen, werden 5 molengangen ontmanteld, kwam er 1 bij (de
Graftdijker gang) en groeide de molengang bij Kruisoord van 12 naar 21 mo-
lens.274 Het totale aantal molens nam in deze periode toe van 43 tot 50. Deze aan-
passingen verliepen schoksgewijs. Voor een radicale ingreep ineens deinsden de
polderbestuurders terug. Daarvoor waren de kosten te hoog.

In de Schermer, de enige polder uit ons onderzoek die gelijk bij gereedkomen
al beschikte over het benodigde aantal maaltrappen en waar het molenbestand
numeriek aan de behoefte voldeed, duurde het nog langer totdat de molens hun
definitieve opstelling kregen. Pas in 1666, ruim 30 jaar na verkaveling, was het zo-
ver. Ondertussen waren niet minder dan 32 molens verplaatst, ruim de helft van
het bestand.275 In de hoofdstukken 4 en 5 en bijlage 5 gaan we nader op de vele
aanpassingen in het molenbestand van de afzonderlijke polders in.

De bedijkingen van de Zijpe en de Wieringerwaard vormden een geval apart.
De omdijkte slikken en schorren lagen zo hoog, dat een ééntrapsbemaling vol-
stond om het polderwater te lozen.276 De twee polders kozen daar een funda-
menteel verschillende aanpak voor. In de Zijpe, waar de bodem aanzienlijke
hoogteverschillen kende, werd de polder net als in de Schermer opgedeeld in
kleine polders of afdelingen, die voor zover nodig van een eigen poldermolen
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272  In de Wieringerwaard kostte in 1620 het afbreken, verplaatsen en weer installeren van een molen
1.588 gulden: RAA, AWW inv. nr. 82 f.18. Dit was aanzienlijk minder dan de 5 à 6.000 gulden voor een nieu-
we molen. In de Schermer gaan we uit van een bedrag van 2.000 gulden: zie hoofdstuk 4.
273  De ontwikkeling van het molenbestand in de verschillende polders is weergegeven in bijlage 5. Gege-
vens over veranderingen in het molenbestand zijn te achterhalen uit de rekeningboeken en de resoluties
van de vergaderingen van hoofdingelanden uit de desbetreffende jaren. Zie ook: Keunen, 1985, 8-20.
274  Alleen de in een relatief hoog deel van de polder gelegen Jisper gang bleef drietraps.
275  Van Zwet, 2004, ‘De 52 watermolens van de Schermeer’, 86-95 en 122.
276  Voor de Zijpe zie: Belonje, 1933, 88, Van Loo, 2001 en Reh, Steenbergen en Aten, 2004, 90-92. Voor
de Wieringerwaard: Jonker, 1960, 23-48.



werden voorzien. Het water werd ook hier opgemalen in een systeem van sloten
en vaarten. Aan de zuidkant van de Zijpe waterde dit door het Jacob Claassluisje
af naar de Schermerboezem en aan de noordkant loosde de polder haar water
bij laag tij via sluizen op zee. Bij de bedijking in 1597 ging men er nog vanuit dat
een tweede maalstap nodig was om langdurige maalstops bij ongunstig tij te voor-
komen. Vijf strijkmolens in het uiterste noorden van de polder, aan het einde van
de Grote Sloot, sloegen het boezemwater uit in een speciaal voor dat doel aan-
gelegde kolk, hoog genoeg om het water onder vrijwel alle omstandigheden te
kunnen spuien.277 Deze maatregel bleek echter overbodig. De strijkmolens wer-
den na enkele jaren weggehaald en verkocht.278

In de Wieringerwaard, waar de polderbodem veel vlakker was, zag men geen
noodzaak om tot een gedecentraliseerd systeem met binnenboezem over te
gaan. Wel was ook hier een bemalingsstap vereist. Daartoe dienden vijf molens,
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277  RAA, AWZ inv. nr. 182 (5e rekeningboek over het jaar 1601) f. 89 en 102 .
278  RAA, AWZ inv. nr. 183 (14e rekeningboek over het jaar 1610) f. 4-5.

Afb. 3.8.5  Begin 1627 werden de eerste molens in de Heerhugowaard aanbesteed.



dicht tegen de zeedijk aan gepositioneerd, die het polderwater uitsloegen in een
langs de dijk aangelegd boezemkanaal. Via sluizen liep het water vervolgens in
zee. Ondanks deze relatief eenvoudige opzet ontkwam ook de Wieringerwaard
niet aan optimalisatie. Van de vijf molens verhuisden er binnen 10 jaar twee naar
een andere locatie.279

‘Wie water deert, die water keert’, zo stelde Belonje in zijn bespreking van het
Zijper molenbestand.280 De poldermolens kwamen al gelijk voor rekening van de
ingelanden in de afdelingen waar zij kwamen te staan. Alleen de strijkmolens in
het noorden drukten op het budget van de hele polder. In de overige polders die
in afdelingen werden opgesplitst, hanteerde men dit principe soms ook, maar
nog niet tijdens de bedijkingsjaren. In de Beemster, bijvoorbeeld, ging men hier
pas in 1616 op over, vier jaar na verkaveling, toen de Arenbergerpolder, de Bo-
venpolder en de Middel- en Lagepolder voor hun eigen waterbeheer verant-
woordelijk werden. In de Schermer duurde het zelfs 25 jaar voordat de diverse af-
delingen in dit opzicht zelfstandig werden.

3.9  Infrastructuur

Alvorens de drooggevallen gronden aan de eigenaars konden worden overge-
dragen, viel er nog het nodige te doen. Eerst moest de polder in kavels worden
opgedeeld en voor transport worden ontsloten.281 Misschien nog wel belangrij-
ker was de aanleg van een fijnmazig net van slootjes en vaarten om het water uit
de laagste delen van de polder bij de onderste molens te krijgen. Zonder een der-
gelijke voorziening bleef het merendeel van de gronden drassig en ongeschikt
voor akkerbouw of veeteelt.

De planning van de infrastructuur vond waarschijnlijk al in een vroeg stadium
plaats. In zijn analyse van het totstandkomen van de inrichting van de Beemster
gaat Borger ervan uit dat de bedijkers van die polder zich daar al in het voorjaar
van 1608 mee bezig hielden, vrijwel direct na het aanbesteden van de ringdijk en
ringvaart.282 Hoewel wij daar bij andere bedijkingen geen aanwijzingen voor zijn
tegengekomen, ligt het voor de hand dat de inrichting van de polder ook daar al
vroeg op de agenda stond. Kaarten waren ook nu weer onmisbaar. Zo wijst Bor-
ger op de eind 1607 of begin 1608 door Pieter Cornelisz. Cort vervaardigde kaart
van de Beemster. In de Schermer vinden we een treffend voorbeeld in de kaart
van Baert Claesz.283 Deze kaart die wat de voortgang aan de ringdijk betreft de si-
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279  RAA, AWW inv. nr. 82 f. 18 en inv. nr. 83 f. 46. Zie ook Jonker, 1960, 26.
280  Belonje, 1933, 88.
281  Voor een beschrijving van de in de Noord-Hollandse polders toegepaste verkavelingspatronen en de
filosofie daarachter verwijzen we naar Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 65-67.
282  Borger, 2004 ‘Ideaal of compromis’, 97.
283  RAA, beeldbank catalogus nr. 6006.



tuatie weergeeft van december 1633, toen het meer nog vol water stond, kwam
pas in 1635 tot stand en was misschien wel speciaal voor het plannen van de in-
frastructuur bedoeld. De opdeling van de polder in kavels is tot in detail weerge-
geven, de voornaamste vaarten en wegen zijn ingetekend en de molens staan op
hun plaats. De waarde van deze kaart als een levend document, dat ons inzicht
verschaft in de ontwikkeling van inzichten en of gebeurtenissen, is al eerder be-
licht.284 Wilde men een molen verplaatsen, dan kraste men die door en tekende
hem op de nieuwe locatie weer in. In het Regionaal Archief te Alkmaar bevinden
zich twee exemplaren van deze manuscriptkaart, in grote lijnen aan elkaar gelijk,
maar op enkele infrastructurele onderdelen verschillend.

Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van het verkavelingsplan was een
zo eerlijk mogelijke verdeling van de poldergronden. We komen hier in de vol-
gende paragraaf op terug. De bereikbaarheid van de kavels leverde over het al-
gemeen weinig problemen op. Kleine bootjes konden gebruik maken van de
aangrenzende kavelsloten, die in verbinding stonden met de grote doorgaande
tochten. Door de kavels lang en smal te maken en evenwijdig aan elkaar te laten
lopen, grensden de twee uiteinden doorgaans aan een weg en anders aan een
tochtsloot.285 In Alkmaar, Hoorn en Purmerend was er de lokale bestuurders veel
aan gelegen dat het nieuwe achterland goede toegang tot de stadsmarkten
kreeg. Al in de aanloop naar de desbetreffende bedijkingen drongen zij aan op
goede verbindingen, ‘ter meester dienste’ van hun stad.286 Het wegennet in de
verschillende polders kende verder als vast stramien loodrecht op elkaar staan-
de, doorgaande wegen, zoveel mogelijk gericht op de belangrijkste dorpen langs
de ringvaart.

Voor een goede verbinding met het oude land waren ook bruggen nodig, over-
tomen en sluizen. Al deze voorzieningen vergden veel geld. Sluizen creëerden
bovendien zwakke plekken in de ringdijk en bruggen veroorzaakten overlast
voor de scheepvaart. Het valt daarom te begrijpen dat de bedijkers ten aanzien
van deze infrastructurele maatregelen terughoudend waren. Aan bruggen stel-
den zij verder strenge eisen ten aanzien van de afmetingen, ook als deze door
particulier initiatief tot stand kwamen: ‘dat alle brugghen soo ghemeen als parti-
culier, sullen gheleyt werden, op alsulcke wyte ende hoochte als by Dyck-graef
ende Heemraden sal werden verordonneert ende anders niet’.287 Op belangrij-
ke scheepvaartroutes als de westelijke en zuidelijke Schermer ringvaart kwamen
zelfs helemaal geen bruggen. In de Schermer leidde het niet nakomen van de
aan Alkmaar gedane belofte om beide uiteinden van de Noordervaart van slui-
zen te voorzien tot een jarenlang slepend conflict.288 In het midden van de jaren
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284  Van Zwet, 2004 De 52 watermolens van de Schermeer, 128-129.
285  Borger, 2004 ‘Ideaal of compromis’, 94.
286  Aten, 1995, 66-118; Borger, 2004 ‘Ideaal of compromis’, 98.
287  Kavelconditie XXXIX van de Schermer.
288  Zie de vele resoluties betreffende dit onderwerp van de hoofdingelanden in de jaren 1644-1648: RAA,



veertig van de zeventiende eeuw liep dit geschil zo hoog op, dat de Alkmaarse re-
genten weigerden om nog langer omslagen te betalen voor de vele kavels die de
stad in de polder bezat.289 De sluizen zijn er nooit gekomen, maar de polderbe-
stuurders zagen zich uiteindelijk wel gedwongen tot een forse afkoopsom.290

De voor wegen, vaarten en sloten bestemde gronden gingen ten koste van het
agrarisch areaal. Hoe de bedijkers zich ook inspanden dit verlies tot een mini-
mum te beperken, het was onvermijdelijk dat een substantieel deel van de polder
aan deze infrastructurele noodzaak ten offer viel. Zelfs in de Beemster met zijn
mathematisch doordachte en evenwichtige inrichting namen sloten en wegen
maar liefst 620 morgen (527 ha) of 7 procent van het polderoppervlak in beslag,
waarvan 500 morgen (425 ha) voor ‘het binnenwater’.291 Dit verlies dreef de be-
dijkingskosten kosten van het contribuabele land met eenzelfde percentage om-
hoog.

De vele duizenden roeden sloot en de brede tochten en vaarten namen niet al-
leen veel ruimte in, met de aanleg ervan was ook veel geld gemoeid. Nemen we
gemakshalve aan dat deze wateren ten minste 3 voet diep werden uitgegraven,
gelijk aan de minimale diepte van de kavelslootjes, dan kwam de aanleg van 500
morgen binnenwater overeen met het uitgraven van 1 miljoen schaft grond (4,6
miljoen m3).292 Met een project van deze grootte was al gauw 200 duizend gulden
gemoeid.293 In het begin kalfden de oevers snel af, zodat de sloten en vaarten al
snel ‘ten tweeden reyse by Dyckgraef ende heemraden’ werden ‘besteedt ende
op gemaeckt’.294 Bij aanleg kwamen de kosten voor rekening van ‘het gemeen’,
dat wil zeggen dat ze over alle participanten in de bedijking werden omgesla-
gen.295 Wat de kavelsloten betreft was het daarna echter afgelopen met de cen-
trale verantwoordelijkheid. De ingelanden moesten voortaan zelf voor het on-
derhoud zorgen.
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AWS inv. nr. 46. In de kavelcondities van de Schermer gingen de bedijkers nog uit van drie sluizen: ‘dat men
sal legghen drie Sluysen, een aen het Segghelis, een by Schermerhorn, ende een by de Laen’; kavelconditie
XXXVIII. Zie ook: Aten, 1995, 158-161.
289  RAA, AWS inv. nr. 46; deze zaak wordt voor het eerst gememoreerd in een resolutie van hoofdinge-
landen d.d. 14 of 15 april 1644.
290  RAA, AWS inv. nr. 805. Na uitspraken van de Hoge Raad in 1662 en 1666 duurde het nog enkele jaren
voordat de polderbestuurders het met Alkmaar eens werden over de hoogte van de afkoopsom: 25.000 gulden.
291  Bouman, 1857, 260.
292  In de kavelcondities staan de afmetingen van de kavelsloten niet altijd vermeld. In de Purmer (con-
ditie VIII) en de Wijde Wormer (conditie IX) werden deze sloten ‘ter breedte van een roede ende ter diep-
te van drie voeten opgelevert’. De kavelcondities van de Schermer (conditie XXII) gaan niet verder dan de
vage aanwijzing ‘ter breedte van twaelf voeten, ende diepte na men bevinden sal te behooren’.
293  Het rekeningboek van de Beemster over het jaar 1612 vermeldt een post van 140.000 gulden voor het
graven van sloten en ‘alle binnenwercken’ in dat jaar: WA, AWB inv. nr. 92.
294  Schermer kavelconditie XXII.
295  Purmer kavelconditie VIII.



3.10  Verkaveling en toewijzing van het nieuwe land

De investeerders in een bedijking kregen bij inschrijving geen enkele toezegging
ten aanzien van de ligging of kwaliteit van hun toekomstige landerijen. Pas nadat
het polderoppervlak in kavels was afgestoken vond de toewijzing plaats. Uit-
gangsprincipe daarbij was dat deze zo eerlijk mogelijk en zonder aanzien des per-
soons diende te gebeuren. Elke polder kende zijn betere en slechtere gedeeltes
en een verdeling van de poldergronden waarbij iedereen er even goed afkwam,
was een onhaalbare opgave. Wel was het mogelijk maatregelen te nemen om on-
evenwichtigheden te minimaliseren. Daartoe behoorden koppeling van slechte
aan goede gronden en compensatie in geld. Toewijzing van de gronden door
middel van verloting sloot een voorkeursbehandeling uit.

De opdeling van een polder in kavels kon vanzelfsprekend pas in een laat sta-
dium plaats vinden. Eerst moest de bodem zijn drooggevallen. Landmeters trok-
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Afb. 3.9  De Beemster werd volgens een strak geometrisch patroon ingericht. De kavelcondities omschreven het
als volgt: ‘vijf wegen langs, en vijf wegen dwars door de Beemster (…) en zal tusschen iedere weg een togtsloot
geleid worden (…) in zoodanige proportie en distantie van malkander, dat er vierkanten zullen vallen van
honderd morgen groot’. Eenbladsversie van de polderkaart door Balthasar Florisz. van Berckenrode (noorden
rechts), 1640, gegraveerd door Daniël van Breen, 1658.



ken dan de polder in en markeerden de tracé’s van de te graven kavelsloten. Met
genummerde stokken gaven zij de ligging van de kavels aan. Hoewel het hieraan
ten grondslag liggende plan de bedijkers al veel eerder bezig hield, wachtten zij
met de definitieve vaststelling soms tot het laatste moment. In de Schermer was
het in de maand juni van 1635 nog onduidelijk welke maat men voor de morgen
ging hanteren en hoe groot de kavels werden.296 Maar toen men niet langer kon
wachten, vielen de beslissingen in rap tempo. In oktober was de verkaveling in fy-
sieke zin achter de rug en nog diezelfde maand vond de verloting onder de in-
vesteerders plaats, eveneens als verkaveling aangeduid.

De grootte van de kavels en de eventuele koppeling, de uitkomst van de verlo-
ting en de voorwaarden die op de toewijzing van toepassing waren, werden vast-
gelegd in de kavelcondities. Van kavels beter of slechter in kwaliteit dan het ge-
middelde werd aangegeven hoeveel de nieuwe eigenaar moest bijbetalen of
hoeveel hij van zijn geïnvesteerde geld terugkreeg.

De kavelcondities omvatten verder de belangrijkste regels betreffende het be-
heer van de polder, waaronder een lange lijst met rechten en plichten van de in-
gelanden. In dit belangrijke document kwamen onder meer aan de orde de sa-
menstelling van het polderbestuur, de afmetingen van wegen, sloten en dijken
en bepalingen omtrent de bemaling. Tevens werd aangegeven voor welke on-
derhoudswerkzaamheden de ingelanden zelf verantwoordelijk waren en welke
uitgaven voor rekening van het ‘ghemeen’ bleven.297 G. de Vries Azn. vatte de be-
tekenis van dit belangrijke document als volgt samen: ‘Het is niet juist deze ka-
velconditieën, zoals wel eens gedaan is, als het ware de grondwet der bedijking te
noemen. Als haar grondwet moet veeleer het octrooi beschouwd worden, de
bron waaruit alle gezag van hoofdingelanden was geput. Maar zeker maakten die
kavelconditieën den grondslag uit van de onderlinge rechten en verplichtingen
der ingelanden’.298

Al deze regels werden op de dag van verkaveling in een vergadering met de
participanten en in aanwezigheid van het voltallig polderbestuur ‘beraemt, ghe-
accordeert, beslooten, ende opentlyck voor ghelesen’.299 Als niemand bezwaar
maakte, werden zij als aangenomen beschouwd, ‘alsoo by niemandt van de
voorz. Ingelanden nochte yemant anders, teghen de voorsz. Conditien ofte
voortganck vande voorsz. Cavelinghe yetwes werde gheseyt, ende over sulcx met
stilswyghen alles werde gheapprobeert’, en kon tot verloting van de kavels wor-
den overgegaan.300 Twee series van biljetten met daarop respectievelijk de kavel-
nummers en de namen van de investeerders werden ‘geopent, gelesen ende ge-
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296  RAA, AWS inv. nr. 44; kavelgrootte en te gebruiken landmaat waren op 12 en 19 juni 1635 onderwerp
van discussie in de vergadering van hoofdingelanden.
297  Kavelcondities van de Schermer, artikel XXII.
298  De Vries, 1876, 457.
299  Kavelcondities van de Schermer, artikel XLVI.
300  Kavelcondities van de Schermer, artikel XLVIII.



collationeerd’, en in twee grote aarden kruiken, ‘omgeschuddet’.301 Een hoge
functionaris verrichtte vervolgens ‘met blote armen’ de trekking en de secretaris
van de polder, al of niet terzijde gestaan door een ‘Notaris Publycq’, legde de uit-
komst schriftelijk vast.302

In de Zijpe hanteerde men bij de laatste bedijking een iets andere procedu-
re.303 Daar was een groot deel van de contribuabele gronden al in bezit van fa-
milies die aan vorige bedijkingen hadden deelgenomen.304 Verloting was niet
meer nodig: ‘Elkeen behield hetgeen hij oorspronkelijk had’.305 Anders lag het
met de zogenaamde egalementen, nollen en geabandonneerde landen. Zij be-
sloegen ruim de helft van het polderoppervlak en waren tijdens de bedijking nog
in handen van het ‘gemeeneland van de Zijpe’.306 De verkaveling van 1598 was er
op gericht ook deze gronden onder de ingelanden te verdelen. Zij werden door
verloting gekoppeld aan de contribuabele gronden. De schrale en zanderige
gronden, nauwelijks geschikt voor agrarische doeleinden, kostten de ingelanden
niets, maar omdat de tot nu toe van omslagen vrijgestelde egalementen belas-
tingplichtig werden, leidde deze handelwijze tot een storm van protest.307 De
hoogte van de toekomstige omslagen werd vastgesteld op een vijfde deel van die
van ‘het goede land’.308

Het verkavelingspatroon in de Zijpe week af van dat in de andere door ons on-
derzochte polders. Deze kenden een uniforme kavelgrootte, of een beperkt aan-
tal variaties. De Zijpe daarentegen was opgedeeld in 20 afdelingen van zeer uit-
eenlopend formaat, elk onderverdeeld in 10 kavels.309 Deze varieerden in
oppervlak van ruim 20 morgen (14 ha) in polder A tot 108 morgen (76 ha) in de
met zand overdekte polder T.310

De ‘Conditien ende Voorwaerden / waer op de Landen in de Wieringer-Waert
bij de gemeene Ingelanden ende bedijkers der selve gekavelt ende gedeelt zijn’
verschaffen ons een goed inzicht in de problemen die de bedijkers tegenkwamen
bij hun pogingen om tot een eerlijke verdeling van de poldergronden te ko-
men.311 Op 28 mei 1611 werd, na een gezamenlijke ‘voorgaende Inspectie /
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301  Ibidem.
302  Ibidem.
303  De hierna volgende beschrijving van de gang van zaken in de Zijpe is grotendeels ontleend aan: Be-
lonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder, 72-77.
304  De tijdens de bedijking contribuabele kavels lagen in de afdelingen A t/m L en O.
305  Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder, 75.
306  Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder, 72.
307  De egalementen werden pas vanaf het jaar 1601 met omslagen belast: RAA, AWZ inv. nr. 182, zesde re-
keningboek van de Zijpe.
308  Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder, 76.
309  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 93.
310  RAA, beeldbank, catalogusnummer PR 1005097; de grootte van de kavels in de afzonderlijke afdelin-
gen staat vermeld op de door Jan Dirksz. Zoutman in 1665 vervaardigde kaart van de Zijpe.
311  De hierna volgende beschrijving van de gang van zaken in de Wieringerwaard is ontleend aan de
‘Conditien ende Voorwaerden / waer op de Landen in de Wieringer-Waert bij de gemeene Ingelanden
ende bedijkers der selve gekavelt ende gedeelt zijn’: RAA, AWW inv. nr. 2a.



ende gravinge in deselve Landen gedaen’, met de ingelanden overeengekomen
dat de polder zou worden opgedeeld in kavels van 20 morgen (18 ha), bestaan-
de uit blokken van 15 morgen (13 ha) goede grond met daaraan gekoppeld een
elders gelegen stuk grond van minder goede kwaliteit ter grootte van 5 morgen
(ruim 4 ha). Op 4 juli waren de kavels overeenkomstig dit plan afgestoken en het
voltallige polderbestuur, hoofdingelanden, dijkgraaf en heemraden, trok met
een zware delegatie van ingelanden de polder in om de gronden ‘met Spade
ende Boor’ te onderzoeken en ‘acht te nemen op de aerde / ende conditie van
elke kavel’. Gedurende 4 dagen werden ‘alle de Blokken aen alle kanten door ge-
gaen / ende gedaen spitten’. De bevindingen waren complexer dan gehoopt. Na
terugkeer in Alkmaar probeerden bestuurders en ingelanden gedurende drie
dagen aan de hand van de gegevens, ‘gelet hebbende zo op de Situatie ende ge-
legentheyt van de Landen / als op de deugden / ende gestaltenisse van de
 Gront’ tevergeefs tot een acceptabele oplossing te komen. Er zat ‘ten regarde van
de verscheydentheyt van de gront’ niets anders op dan tot een nieuwe indeling
te komen met kavels ‘in driederhande soorten’ en omdat dan nog niet alle in-
vesteerders er even goed afkwamen, werd daarnaast een ‘byvoeginge van geld’ in
het vooruitzicht gesteld. De kavels waren weer 20 morgen groot, maar naast aan-
eengesloten stukken van 20 morgen en combinaties van 15 morgen met 5 mor-
gen ‘voor haer tegendeel’ schiep men nu ook de mogelijkheid voor twee stukken
van 10 morgen.

In de Beemster zag men kans om de landerijen te verdelen zonder dat er geld
aan te pas kwam, maar de daar gehanteerde regeling was wel heel complex.312

Van de Grafelijkheidsgronden koppelde men bij verloting niet minder dan vijf
verspreid liggende percelen aan elkaar: een Dijkkavel van 20 morgen, een lager
gelegen Binnenkavel van eveneens 20 morgen, een Kleine Kavel van 8 morgen,
een Purmerender kavel van 2 morgen en een Overschotskavel van 5 morgen, sa-
men 55 morgen (47 ha). De Beemster kavelcondities laten ons weten dat deze
koppeling tot doel had ‘om de Landen metten anderen te beter te egaleren ende
te vergeleycken’. Er was getracht ‘de landen soo naer als doenlyck is, met elc-
kanderen (te) vergoeden ende egaleren, voegende ’t beste op d’een plaetse by ’t
slechtste, op de ander regard nemende, op de gelegentheyt ofte situatie, als oock
op de laeghte ende deugt van de gront, volgens de kaerten daer van gemaeckt,
sonder yemandt met uyt-keeringe van eenigh gelt te belasten, ofte oock met toe-
legh van eenige penningen te beneficeren’. De minst aantrekkelijke kavels, de
Overschotskavels of Restanten bevonden zich ‘in de Kil, ofte andere ongeachtste
plaetsen’. De grootte van de combinaties, 55 morgen, leidde ertoe dat deze in
veel gevallen in handen van meer dan één investeerder terecht kwamen. Die
moesten onderling uitmaken hoe zij hun landerijen wilden opdelen. De koppe-
ling van goede aan slechte gronden in het Arenberger deel van de polder en in
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312  WA, AWB inv. nr. 4; Extract uit het octroy van de Beemster met de Cavel-conditien, 1696, 102-109.



de Havermeer verliep iets eenvoudiger. De combinaties beperkten zich hier tot
twee percelen van ieder 20 morgen samen met een Restant van 5 morgen, geza-
menlijk 45 morgen (38 ha).

Koppeling van gespreid liggende percelen kwam, afgezien van de Starnmeer
en Kamerhop, in de daarna volgende droogmakerijen niet meer voor. Ongelijke
grondkwaliteit werd alleen nog met geld gecompenseerd. In de Wieringerwaard
en de Purmer beperkte deze regeling zich tot een vergoeding voor slechte
grond.313 Dit kwam de polders op een forse uitgaaf te staan. Bij latere droogma-
kerijen, te beginnen in de Wijde Wormer, pasten de bedijkers het mechanisme
daarom aan en moest daarnaast voor goede kavels worden bijbetaald.314 Omdat
men zich bij de vaststelling van de te betalen bedragen baseerde op de afwijking
van het gemiddelde, hielden de twee geldstromen elkaar in evenwicht. De ope-
ratie had geen gevolgen meer voor de polderkas.
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313  WA, AWP inv. nr. 583.
314  WA, AWWo inv. nrs. 2 en 3.

Afb. 3.10.1  Om tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van de gronden te komen, deelden de bedijkers van de
Beemster de polder op in kavels van uiteenlopende grootte. Het kleinst waren de zogenaamde Purmerender ka-
vels: 2 morgen. De aangrenzende dijk- en binnenkavels in de Grafelijkheids polder waren 20 morgen groot.
Polderkaart van de Beemster (noorden rechts), Balthasar Florisz. van Berckenrode, 1640, gegraveerd door Da-
niël van Breen, 1658.



Ook in de Heerhugowaard, de Schermer en de Starnmeer maakte men ge-
bruik van het principe dat ‘T’ geene sommighe Cavels, by Neutrale Luyden, oock
nae rype examinatie, slechter of beter bevonden werden, als de ghemeene an-
deren, sullen nae advenant de mindre, of meerdere deucht, met penninghen
werden gheegaleert’.315 De bedijkers van de Starnmeer en Kamerhop moesten
echter nog een andere kunstgreep toepassen. Zij zaten met het probleem van
twee door een ringvaart gescheiden polders. Om een eerlijke verdeling te berei-
ken ontkwamen zij er niet aan weer tot combinaties over te gaan. Aan iedere ka-
vel van 10 morgen (8,8 ha) in de Starnmeer werd een stuk grond van 1 morgen
(iets minder dan 1 ha) in de Kamerhop gekoppeld. De kavels in de Kamerhop
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315  RAA, AWH inv. nr. 637, Octroy van de Heer-huyge-waert met de ampliatie van dien, mitsghaders cavel-
conditien ende Caerte; RAA, AWS inv. nr. 774, Cavel conditien ende caerte van de Scher-meer, mitsghaders
’t register vande cavels mette eygenaers der selver; RAA, AWSt inv. nr. 30, Octroy van de Starn-meer, mits -
gaders cavel-conditien ende caerte.

Afb. 3.10.2  In de Schermer werd de polder in kavels van 15 morgen afgestoken. Cartouche op de zoge-
naamde Grote Kaart van de Schermer door Pieter Wils, 1635.



waren 4 morgen groot en kregen dus vrijwel allemaal meerdere eigenaars. Deze
mochten zelf zien hoe zij de kavels opsplitsten: ‘sullen de selve, alst een van haer
luyden belieft, hun by Lot, ofte andersins sulcks sij in ’t vruntlijck sullen komen
over een te komen, vanden anderen moeten laten scheyden’.316

De uitkeringen voor kwalitatief slechte grond waren over het algemeen be-
scheiden.317 In de Schermer kwamen ze vrijwel niet boven de 27 gulden per mor-
gen uit, 7 procent van het geïnvesteerde bedrag.318 Er waren echter uitzonderin-
gen. De vier kavels in de uiterste noordwesthoek van de polder, tussen Oudorp
en de Huigendijk, kregen vergoedingen van maar liefst 87 en 160 gulden per
morgen, wat in het laatste geval neerkwam op ruim 40 procent van de eerder be-
taalde omslagen. Deze kavels moeten wel heel slecht zijn geweest. Als de inge-
landen moesten bijbetalen, was het nooit veel meer dan 50 gulden per morgen,
in de meeste gevallen zelfs minder dan 24 gulden. In totaal was in de Schermer
met deze operatie een bedrag van 35.000 gulden gemoeid, iets meer dan 2 pro-
cent van het tot op de dag van verkaveling in deze droogmakerij geïnvesteerde
kapitaal.319 In de andere polders lag dit percentage doorgaans hoger, maar ner-
gens was het meer dan 4 procent.320

Van geheel andere aard waren de betalingen ‘nopende de onder ofte overma-
te’ van de toegewezen kavels.321 De landmeters konden de kavels vrij nauwkeurig
afpalen, maar kleine afwijkingen waren onvermijdelijk. Op de dag van verkave-
ling had men hier nog geen beeld van. De ingelanden werd daarom aangezegd
dat de kavels opnieuw zouden worden opgemeten.322 Voor afwijkingen naar be-
neden of naar boven werden vergoedingen respectievelijk bijbetalingen in het
vooruitzicht gesteld van 12,5 stuiver per vierkante roede (375 gulden per mor-
gen) in de Purmer en Wijde Wormer tot 24 stuivers (720 gulden) in de Starn-
meer. Deze bedragen waren aanzienlijk hoger dan de tot op dat moment betaal-
de omslagen.323

De polderbestuurders hadden groot vertrouwen in het vakmanschap van hun
landmeters, getuige het in de kavelcondities gestelde dat bijbetalingen al aan de
orde waren bij afwijkingen van 30 vierkante roeden per kavel van 15 morgen of
40 roeden per 20 morgen, wat neerkomt op slechts 0,33 procent.324 De in de re-
keningboeken na afloop van de nieuwe metingen verantwoorde ontvangsten en
uitgaven laten zien dat dit vertrouwen terecht was. De geldstromen voor te grote
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316  Kavelcondities van de Starnmeer, kavelconditie II.
317  De uitgekeerde en extra geheven bedragen staan in de kavelregisters vermeld.
318  Ten tijde van de verkaveling bedroeg het in de Schermer geïnvesteerde bedrag 370 gulden per mor-
gen. Zie hoofdstuk 4.
319  Het totaal van de omslagen bedroeg op de dag van verkaveling 1.644.300 gulden.
320  Zie hoofdstuk 5.
321  Kavelconditie V van de Schermer.
322  Ibidem.
323  Zie hiervoor hoofdstuk 5.
324  Van Zwet, 2004 ‘De financiering van een droogmakerij’, 220.



(29.501 gulden) en te kleine kavels (30.202 gulden) hielden elkaar in de Scher-
mer min of meer in evenwicht. Op deze wijze werd circa 30.000 gulden onder de
investeerders herverdeeld, hetgeen overeen kwam met een landoppervlak van
50 morgen, minder dan 1 procent van het contribuabele polderoppervlak.325

Het totale verkavelde oppervlak in de Schermer bleek slechts 700 vierkante roe-
den (ruim 1 morgen) kleiner dan tot dan toe aangenomen.326 Op een totaal van
6.090 morgen was dat een haast te verwaarlozen afwijking.
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325  Ibidem.
326  Ibidem.



4  De bedijking van de Schermer
inkomsten en uitgaven

4.1  Inleiding

In zijn beschrijving van ‘De bedijking, opkomst en bloei van de Beemster’ stelt
Bouman: ‘het is wel zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk, de juiste som te bepalen,
waarvoor de Beemster is bedijkt en drooggemaakt’.1 Deze constatering geldt niet
alleen voor de Beemster, hij is van toepassing op alle polders. Het is immers on-
doenlijk precies aan te geven welke uitgaven zijn gerelateerd aan de totstandko-
ming van een polder en vanaf wanneer er sprake is van onderhoud. Een scherpe
afbakening in de tijd valt niet te geven. De ringvaart lag er al en de molens maal-
den het water reeds uit, toen met de aanleg van de infrastructuur nog een begin
moest worden gemaakt. De vroegtijdig gereed gekomen onderdelen van een pol-
der waren vanzelfsprekend eerder aan onderhoud toe. Omgekeerd ijlden som-
mige bedijkingsuitgaven wat na. Dat gold in het bijzonder voor de betaling van
aangekocht land. Dit alles betekent dat we de bedijkingskosten niet eenvoudig-
weg kunnen achterhalen door sommatie van alle uitgaven tot aan een zo goed
mogelijk gekozen tijdstip.

Beter is het eerst onderscheid te maken tussen de diverse onkostencategorieën
waar een bedijking mee te maken kreeg, zoals die voor de aankoop van land of het
opwerpen van een ringdijk. Vervolgens gaan we per categorie na wanneer de uit-
gaven zich stabiliseerden. De achterliggende gedachte is dat op dit moment de
uitgavenstroom gerelateerd aan het totstandkomen van het desbetreffende on-
derdeel van de bedijking tot een halt kwam en latere uitgaven op onderhoud ge-
richt waren. Ook bij deze benadering is geen sprake van een scherpe overgang,
maar er wordt tenminste rekening gehouden met de uiteenlopende fasering van
de bedijkingswerken en de gerelateerde uitgaven. Onnauwkeurigheden als ge-
volg van de ook nu nog optredende overlap van bedijkings- en onderhoudsuitga-
ven aan weerszijden van het omslagpunt zullen elkaar althans gedeeltelijk com-
penseren. Sommatie van alle per onkostencategorie achterhaalde uitgaven tot
aan het moment van stabilisatie moet ons dan een redelijk inzicht verschaffen in
de hoogte van de bedijkingskosten.

De kosten kunnen ook worden benaderd via de inkomsten. De beschikbaar ge-
maakte middelen hielden immers min of meer gelijke tred met de uitgaven. Het
geld werd grotendeels bijeengebracht door de deelnemers en het is betrekkelijk
eenvoudig na te gaan wanneer de omslagheffingen in rustig vaarwater terecht-

1  Bouman, 1857,  262.
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Afb. 4.1.1 en 4.1.2  Op 13 november
1635, kort na verkaveling van de Schermer,
verleenden de Staten van Holland en West-
Friesland de polder toestemming een lands-
zegel met wapen te gebruiken. In de loop
van de jaren komen we het wapen in allerlei
uitvoeringen tegen, maar centraal staat
steeds de aartsengel Michaël met in de rech-
ter hand een zwaard en in de linker een
schild met daarop een molen. Hier de weer-
gave op respectievelijk de polderkaart van
A. van Diggelen (1836) (rechts) en op het
door de polder aan de kerk van Schermer-
horn geschonken kerkraam (onder). Op het
‘glas’ zien we de veeteelt in de nieuwe polder
gesymboliseerd door een karnende boerin
met achter haar een liggende os.



kwamen. Op het moment dat de omslagen zich stabiliseerden, mogen we aanne-
men dat de bedijking achter de rug was. De omslagen dienden dan alleen nog tot
dekking van de onderhoudsuitgaven. Voor de volledigheid moeten bij deze aan-
pak ook alle andere inkomsten in de beschouwing betrokken worden. Zoals nog
zal blijken waren die er echter nauwelijks.

Aan de benadering via de inkomstenkant kleven vanzelfsprekend dezelfde be-
zwaren als hiervoor aangegeven voor het sommeren van alle uitgaven tot aan een
bepaald omslagpunt. Hoge onderhoudskosten in een vroegtijdig stadium aan bij-
voorbeeld de reeds voltooide dijken vertekenen het beeld, omdat zij de toch al
hoge investeringsomslagen tijdens de bedijkingsjaren verder verhogen. Om uit-
eenlopende redenen hebben wij deze methode niettemin toch in onze analyse
meegenomen. Allereerst verschaft zij ons een check op de via de bedijkingsuitga-
ven verkregen uitkomsten. Belangrijker is echter dat deze benadering de moge-
lijkheid biedt inzicht in de kosten van een bedijking te verkrijgen, ook als de re-
keningboeken uit de desbetreffende jaren onvolledig zijn of ontbreken. De
omslagen kunnen namelijk ook vaak via andere documenten worden achter-
haald. Daarnaast krijgen we zo de voor onze rendementsanalyse benodigde infor-
matie ten aanzien van de per morgen gedane investeringen. Gezien de geschetste
problematiek mag van bovenstaande exercitie geen tot in enkele decimalen
nauwkeurig resultaat worden verwacht.

In februari 1633 begonnen de werkzaamheden rond het Schermeer goed op
gang te komen en vrijwel onmiddellijk daarna volgden de uitgaven elkaar in hoog
tempo op. Eind 1637 waren de meeste onderdelen van de polder gereed en was
het met de forse uitgaven gedaan.2 In de jaren daarna restten voornamelijk aflos-
singen van schulden en afbetalingen voor aangekocht land. Een analyse van de
beschikbaar gemaakte middelen levert een soortgelijk beeld: hoge inkomsten in
de jaren 1633, 1634 en 1635, een geleidelijke vermindering in de twee jaren daar-
na en vervolgens stabilisering op een niveau iets boven de 60.000 gulden per jaar,
een peil dat gedurende een reeks van jaren gehandhaafd bleef.3 Afgaande op de
inkomstenstroom eindigt de investeringsperiode dus rond eind 1637.

Zoals later in dit hoofdstuk aan de orde zal komen, bleef de polder aanvanke-
lijk in gebreke bij het nakomen van de door Uitwaterende Sluizen opgelegde ver-
plichting tot aanleg van een uitwatering naar het noorden.4 Tijdens de bedij-
kingsjaren kwam slechts een deel van het nieuwe kanaal tot stand. Pas in 1659
werden de werkzaamheden hervat. In verband hiermee liepen de uitgaven tijde-
lijk op en gingen ook de omslagen weer omhoog. In onderstaande analyse zal
hiermee rekening worden gehouden.
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2  Zie tabel 4.7 verderop in dit hoofdstuk.
3  Bij onze analyse van inkomsten en uitgaven richten we ons op de netto geldstromen. Deze kunnen, zo-
als in hoofdstuk 3 al aan de orde kwam, significant afwijken van de in de rekeningboeken vermelde ‘Ont -
fangh’ en ‘Uitgeeff’.
4  Danner, 1983, 28-29.



Bij het achterhalen van de geldmiddelen waarover de penningmeester kon be-
schikken, kunnen we niet blindelings uitgaan van het totaal van de in de reke-
ningboeken vermelde inkomsten. Deze moeten eerst worden gecorrigeerd voor
dubbeltellingen, teruggaven en andere niet aan de inkomsten bijgedragen heb-
bende posten.5 Dat geldt evenzeer voor de uitgaven. De in tabel 4.1 vermelde fi-
nancieringsbedragen hebben deze correctie ondergaan. Tabel 4.2 daarentegen
geeft een overzicht van de totalen zoals die in de rekeningboeken voorkomen,
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5  Van Zwet, 2004 ‘De financiering van een droogmakerij in de 17de eeuw, 229-232.

Tabel 4.1  Inkomsten
okt feb           apr          apr

datum afsluiten rekening     1634         1636 1637 1638 1659-1662 totaal totaal
(kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (%)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
omslagena 1023 784 305 123 86 2320 92
leningen 16 56 19 64 155 6,2
bijdrage van Geestmerambacht c.s. 11 11 0,4
verhuur land, opbrengst 11 2,5 13 0,5
gewassen en verpachten visserij
verkoop van palen 6,5 6,5 0,3
boetes 2,2 0,5 0,5 0,2 3,5 0,1
diverse 0,8 1,0 0,2 0,2 2,2 0,1

totaal 1041 848 335 201 86 2511 100
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: in deze tabel staan de netto inkomsten. De opbrengst van de omslagen is gecorrigeerd voor niet
ontvangen of later terugbetaalde bedragen. Het via leningen binnengehaalde geld is verminderd met
de bedragen die voor aflossingen waren bestemd. De bijdrage van Geestmerambacht c.s. staat vermeld
als binnengekomen in één jaar, hoewel het vele jaren duurde voordat het gehele bedrag was afbetaald.
a de in de tabel vermelde opbrengsten uit omslagen zijn als volgt berekend: periode tot oktober
1634: 170 gulden omslag per morgen over 6015 contribuabele morgen. Periode tot februari 1636: 100
gulden omslag per morgen over 6015 morgen en 30 gulden per morgen over 6090 morgen. Periode
tot april 1637: 50 gulden omslag per morgen over 6090 morgen. Periode tot april 1638: 20 gulden om-
slag per morgen over 6130 morgen. Periode 1659-1662: 14 gulden extra omslag over 6167 morgen.
Bronnen: rekeningboeken van de Schermer. RAA, AWS inv. nrs. 384-387 en 409-412.

Tabel 4.2  'Ontfangh' en 'Uitgeeff' in de eerste tien rekeningboeken van de Schermer

okt feb apr apr apr apr apr apr apr apr
rekening  1634 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644

(kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
inkomsten 1137 956 404 279 154 119 151 111 98 116
uitgaven 1136 951 402 277 149 112 144 106 91 101
overschot 0,8 4,5 2,7 2,3 4,4 6,6 7,3 5,4 6,5 15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: de in de rekeningboeken vermelde bedragen zijn incl. posten die geen netto bijdrage leverden.
Bronnen: RAA, AWS inv. nrs 384-393.



dus inclusief alle posten die slechts om boekhoudkundige redenen waren opge-
nomen. De trend in de tweede tabel is gelijk aan die in de eerste, ook nu weer ne-
men de geldstromen vanaf begin 1638 sterk af. Anders dan bij de eerste tabel sta-
biliseren de inkomsten en uitgaven zich echter op een aanzienlijk hoger niveau
en lijkt het omslagpunt naar een later tijdstip verschoven.

In de periode 1633 tot begin 1638 kwam in totaal 2,4 miljoen gulden voor uit-
gaven beschikbaar.6 Tellen we daar de pas veel later ontvangen extra inkomsten
met het oog op de voltooiing van de uitwatering naar het noorden bij op, dan
wordt dit bedrag iets hoger: 2,5 miljoen gulden. Verreweg het grootste deel daar-
van werd verkregen via de omslagen. In totaal brachten die 2,3 miljoen gulden op
(92 procent). Vooral in de eerste drie jaar werd een fors beroep op de participan-
ten gedaan, ongeveer 100 gulden per morgen per jaar (tabel 4.3). In de loop van
1636 namen de uitgaven af en konden de investeerders met aanzienlijk lagere bij-
dragen volstaan. Na afsluiting van het boekjaar april 1637-april 1638 was het hele-
maal afgelopen met de hoge heffingen. Tussen 1638 en 1648 bedroegen de om-
slagen 10 gulden per jaar, een gezien de teleurstellende ontwikkeling van de
grond- en pachtprijzen nog altijd aanzienlijk bedrag, maar een kleinigheid verge-
leken met de forse aanslagen tot dan toe.

Aan het eind van de veertiger jaren zakten de omslagen nog verder, tot 6 à 8 gul-
den. We zouden hieruit kunnen afleiden dat de polder in de eerste jaren na het
gereed komen meer onderhoud vergde dan in de jaren daarna. Waarschijnlijker
is dat bepaalde onderdelen nog niet helemaal klaar waren. Aangezien dit niet valt
na te gaan – de uitgaven aan ringdijk, de grootste uitgavenpost, worden bijvoor-
beeld niet meer tot in detail gespecificeerd – en omdat de omslagen vanaf 1637
vergeleken met de jaren daarvoor al op een heel laag niveau waren aangeland,
houden we vast aan de periode tot en met 1637 als de jaren van bedijking.

4.2  Omslagen

Hoogte en frequentie van de omslagen

Voorafgaand aan de bedijking gingen de bestuurders uit van een geschat polder-
oppervlak van 6.500 contribuabele morgen (5.025 ha), opgedeeld in kavels van 15
morgen (11,6 ha). De inschrijvingen van de individuele deelnemers aan de bedij-
king liepen sterk uiteen. Sommigen deelden een kavel, anderen investeerders
kregen meerdere kavels toegewezen. Alkmaar spande wat dat betreft de kroon. Bij
de moeizame onderhandelingen voorafgaand aan het verkrijgen van het octrooi
wist de stad niet minder dan 700 morgen in handen te krijgen. Amsterdam kwam
met 200 morgen op de tweede plaats en Edam sleepte 105 morgen in de wacht.
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6  Het vierde rekeningboek van de Schermer beslaat de periode tot april 1638, maar in de eerste drie
maanden van dat jaar is geen omslag geheven.



Inschrijvingen van 15 morgen kwamen echter het meest voor. In hoofdstuk 7 ko-
men we nader op de investeerders terug. Hier is slechts van belang te constateren
dat zij allen ermee instemden om naar rato van hun inschrijving, via een systeem
van omslagen, aan de bedijkingkosten mee te betalen.

Begin 1633 namen de werkzaamheden een aanvang en reeds tijdens de eerste
plenaire vergadering van hoofdingelanden, op 22 februari van dat jaar, stond een
voorstel tot omslagheffing op de agenda.7 Met de bouw van de sluis bij Nauerna was
een begin gemaakt, er waren diverse projecten aanbesteed ‘waarvan de betaling eerst-
daachs moet werden gedaen’ en voor aanleg van de ringdijk was grond aangekocht
waarvan ‘alrede de eerste termijn is verstreken’.8 Een meerderheid van de bestuurders
was echter van mening dat de omslag beter nog even kon worden uitgesteld.9 De
benodigde som, 10 à 12.000 gulden, moest maar worden geleend. In april wilde men
echter niet langer wachten en op de 10de van die maand viel het besluit tot uitschrijven
van de eerste omslag, 20 gulden per morgen.10 Deze bracht het aanzienlijke bedrag
van 130.000 gulden op. Als gevolg van het hoge tempo waarin de werkzaamheden
plaats vonden, bleef de behoefte aan middelen groot en de omslagen volgden el-
kaar snel op (tabel 4.3). In 1633 werd vijf keer een beroep op de participanten ge-
daan, steeds voor 20 gulden per morgen. Aan het einde van het jaar was op deze
manier al 650.000 gulden binnengekomen.

Aan de tijdstippen van de omslagen valt te zien dat het werk in de winter van
1633/34 grotendeels stil kwam te liggen. Na een laatste omslag van 20 september
werd pas in februari 1634 werd weer bij de investeerders aangeklopt. Het strenge
winterweer maakte doorwerken onmogelijk. Wel kon de landmeter Baert Claesz.
van de vorstperiode gebruik maken om het nog vol water staande meer over het
ijs op te meten en beter in kaart te brengen. Frequentie en hoogte van de omsla-
gen vertoonden na de winter weer het oude beeld. In 1634 werden de deelnemers
voor in totaal 90 gulden per morgen aangeslagen en in 1635 voor 110 gulden.

In de zomer van 1635 viel de polderbodem droog en op 25 oktober van dat jaar
vond de verkaveling plaats, waarbij de gronden door loting aan de investeerders
werden toegewezen. Dit betekende niet dat er een einde kwam aan de grote
stroom van uitgaven. De ringdijk kende veel zwakke plekken, wegen en sloten
moesten nog voor een groot deel worden aangelegd en het voor de ringdijk aan-
gekochte land was pas gedeeltelijk afbetaald. Aan de lange reeks van heffingen
kwam daarom nog geen einde. Wel werd de behoefte aan financiële middelen ge-
leidelijk kleiner. In de twee maanden van 1635 na verkaveling werd nog voor in to-
taal 30 gulden per morgen een beroep op de ingelanden gedaan, in 1636 en 1637
daalden de aanslagen naar respectievelijk 50 en 20 gulden op jaarbasis.
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7  RAA, AWS inv. nr. 44, 22 februari 1633.
8  Ibidem.
9  Waarschijnlijk vonden de hoofdingelanden de benodigde hoeveelheid geld op dat moment nog te klein
om een omslagheffing te rechtvaardigen.
10  RAA, AWS inv. nr. 44, 10 april en 14 april 1633.



Tabel 4.3  Omslagen per morgen, 1633-1662

rekening- omslag jaar maand omslag extra omslag    gecumuleerde
boek nr. t.b.v. uitwatering      bedijkingsomslag

(gld per naar de Zijpe
morgen) (gld per morgen) (gld per morgen)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 1 1633 mei 20
1 2 1633 jun 20
1 3 1633 jul 20
1 4 1633 aug 20
1 5 1633 sep 20
totaal aan omslagen in 1633 100 100
1 6 1634 feb 20
1 7 1634 apr 20
1 8 1634 mei 20
1 9 1634 aug 10
2 10 1634 okt 20
totaal aan omslagen in 1634 90 190
2 11 1635 jan 20
2 12 1635 apr 20
2 13 1635 jun 20
2 14 1635 aug 20
2 15 1635 nov 15
2 16 1635 dec 15
totaal aan omslagen in 1635 110 300
3 17 1636 mrt 20
3 18 1636 apr 20
3 19 1636 sep 10
totaal aan omslagen in 1636 50 350
4 20 1637 apr 20 370
5 21 1638 apr 10
6 22 1639 apr 10
7 23 1640 apr 10
8 24 1641 apr 10
9 25 1642 apr 10
10 26 1643 apr 10
11 27 1644 apr 10
12 28 1645 apr 10
13 29 1646 apr 10
14 30 1647 apr 10
15 31 1648 apr 6
16 32 1649 apr 6
17 33 1650 apr 10
18 34 1651 apr 5
19 35 1652 apr 8
20 36 1653 apr 8
21 37 1654 apr 8
22 38 1655 apr 6
23 39 1656 apr 6
24 40 1657 apr 6
25 41 1658 apr 6
26 42 1659 apr 12 6
27 43 1660 apr 10 4
28 44 1661 apr 8 2
29 45 1662 apr 8 2
totaal aan extra omslagen in de jaren 1659-1662 14

totale aan bedijking gerelateerde omslag 384
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: rekeningboeken van de Schermer. RAA, AWS inv. nrs. 384-412.
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Daarna was het met de grote uitgaven gedaan. Vanaf 1638 bedroegen de jaarlijk-
se omslagen nog slechts 10 gulden en, zoals hierboven uiteengezet, gaan we er
vanuit dat deze alleen nog voor onderhoud bestemd waren. In de loop van vijf jaar
hadden de participanten ten behoeve van het totstandkomen van de polder 370
gulden per morgen opgebracht, 2,2 miljoen gulden in totaal.11

Willen we de totale investering weten, dan moeten we daar de extra aanslagen
van bij elkaar 14 gulden per morgen uit de jaren 1659 – 1662, nodig voor het vol-
tooien van de uitwatering naar het noorden, bij optellen.12 We komen dan tot een
bedrag van 2,3 miljoen gulden(tabel 4.4).

Tabel 4.4  Opbrengst van de investeringsomslagen

periode contribuabel omslag opbrengst
oppervlak  per morgen
(morgen) (gld) (kgld)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
begin 1633-25 okt 1635 6015 270 1624
25 okt 1635-eind 1636 6090 80 487
1637 6130 20 123

totaal begin 1633 t/m1637 370 2234

1659-eind 1662 6167 14 86
totale investeringsomslag 384 2320

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: in deze tabel staan de netto opbrengsten.
Bronnen: rekeningboeken van de Schermer. RAA, AWS inv. nrs. 384-387 en 409-412.

Een tekort aan kavels

Bij het sluiten van de eerste rekening in oktober 1634 was het gehele contribuabe-
le oppervlak van de toekomstige polder, op 10 morgen na, onder de participanten
verdeeld. Uit de notulen van de vergaderingen van hoofdingelanden kan niet wor-
den opgemaakt waarom de bedijkers deze laatste tien morgen in handen hielden.
De belangstelling voor grond in de nieuwe polder was groot en het zou dus weinig
moeite hebben gekost om ook dit laatste stuk van de hand te doen. Het antwoord
moet waarschijnlijk worden gezocht in de uitkomst van de door Baert Claesz. in de
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11  Tot oktober 1635 bedroeg het contribuabele oppervlak 6.500 morgen, maar met terugwerkende kracht
werd het vervolgens omlaag gebracht naar 6.090 morgen. Als gevolg van de vrijstelling van omslagen tot aan
de dag van verkaveling voor de kavels van de kerk (60 morgen) en Vincent Capelman, dijkgraaf van het
hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen (15 morgen), kwam in die periode netto dus maar geld over
6.015 morgen binnen. Na verkaveling bedroeg het contribuabele oppervlak 6.090 morgen. In 1637 kwamen
hier als gevolg van kleine aanpassingen in de polder 40 morgen bij.
12  Voor het jaar 1659 specificeerde de penningmeester dat de omslag voor dat doel met 6 gulden was ver-
hoogd, van 6 gulden per morgen naar 12 gulden: RAA, AWS inv. nr. 409. In de drie jaren daarna, waarin hij
de extra heffing niet specificeerde, hebben we deze berekend door ook in die jaren van een omslag van 6
gulden voor onderhoud uit te gaan. Voor de gehele periode 1659-1662 komen we dan tot een additionele
heffing van 14 gulden per morgen of 86 duizend gulden in totaal.



winter van 1633/34 verrichte metingen.13 Zijn gegevens duidden op een aanzien-
lijk kleiner oppervlak dan eerdere metingen vanaf het vaste land hadden gesugge-
reerd. Hij kwam tot een contribuabel oppervlak van slechts 6.090 morgen, wat
neerkwam op een benedenwaartse bijstelling met ruim zes procent. Deze uitkomst
moet de bedijkers onaangenaam hebben verrast. Het lijkt aannemelijk dat men
hier in 1634 al van op de hoogte was en wist dat men een tekort aan kavels had. De
tien morgen die ‘de polder in t gemeen toebehoorde’ werden niet meer uitgege-
ven en er kwamen dus ook geen omslagen over binnen.14 Bij de opgaaf van de in-
komsten in de eerste twee rekeningboeken hield de penningmeester daar echter
geen rekening mee. Hij boekte een bedrag aan ingevorderde omslagen overeen-
komend met het totaal geraamde oppervlak van 6.500 contribuabele morgen. Wel
besloten de hoofdingelanden op 5 oktober 1634 ‘de omslagen van tien morgens
water de vordering overschietende wederom te brengen in uitgeve’.15 In totaal
werd 2.700 gulden teruggeboekt als ‘ander uitgeeff ter saecke van morgentaelen
hiervooren in ontfangh verantwoord’.16 Na de verkaveling, toen men als grondslag
voor de omslagen uitging van nog slechts 6.090 morgen, was dit probleem verdwe-
nen. De tien morgen waren ‘bij de verkaveling gesmolten’.17

De in reserve gehouden tien morgen waren verre van voldoende om het door
Baert Claesz. aan het licht gebrachte tekort op te kunnen vangen. De participan-
ten hadden met elkaar recht op 6.490 morgen grond, maar bij de verkaveling viel
er slechts 6.090 morgen te verdelen. Er zat niet anders op dan de ontbrekende ka-
vels terug te kopen. De hoofdingelanden besloten op 6 augustus 1635 ‘tot
coopinghe van de morgentaelen die inde polder tekort komen’.18 Deze aanpak
werkte. Twaalf investeerders, waaronder de stad Alkmaar, leverden gezamenlijk
395 morgen in.19 Zij werden gecompenseerd voor alle tot op dat moment geheven
omslagen en ontvingen daarboven nog 40 gulden per morgen als vergoeding
voor de inkoopsom, ook als zij die niet hadden hoeven betalen.20

De bedijkers konden nu aan hun verplichtingen voldoen. Het polderoppervlak
was weliswaar 410 morgen kleiner dan eerst gedacht, maar met de 10 morgen die
in handen van de polder waren gebleven en door 5 morgen minder voor de kerk
te reserveren leverde het terugkopen van 395 morgen grond het benodigde re-
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13  In 1635 verscheen de na de metingen in december 1633 vervaardigde manuscriptkaart van Baert
 Claesz.: ‘Caerte van die Schermeer, sulcx die inden jaere 1633 in de maent december oover het ijs is geme-
ten en bevonden, …’. Deze kaart bevindt zich in het Regionaal Archief Alkmaar: RAA, beeldbank catalogus
nr. 1006006.
14  RAA, AWS inv. nr. 44, 5 oktober 1634.
15  Ibidem.
16  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 414 en inv. nr. 385, f. 672.
17  RAA, AWS inv. nr. 385, f. 672.
18  RAA, AWS inv. nr. 44, 6 augustus 1635.
19  RAA, AWS inv. nr. 385, f. 580.
20  Deze investeerders kregen 310 gulden per morgen uitbetaald: 40 gulden plus dertien omslagen van 20
gulden en één omslag van 10 gulden. De 40 gulden diende als compensatie voor het bedrag waarvoor zij
zich, voor zover zij niet waren gegratificeerd, indertijd hadden moeten inkopen.



sultaat.21 Deze tegenslag kostte de penningmeester veel geld: 122.450 gulden, een
bedrag dat uiteindelijk door de overige participanten moest worden opgebracht.
Hun betalingen vielen als gevolg van deze tegenvaller uiteindelijk 20 gulden per
morgen hoger uit. Vermeldenswaard is hier nog dat de aankoopbedragen voor de
kavels water indertijd in de zakken van de bedijkers verdwenen, maar dat bij te-
rugbetaling de polderkas werd aangesproken, dat wil zeggen dat alle ingelanden
voor deze kosten mochten opdraaien. 

Vrijstelling van omslagen

In twee gevallen waren toekomstige grondeigenaren tijdens de bedijkingsjaren
vrijgesteld van omslagen. Het betrof allereerst de kavels bestemd voor de nog op
te richten kerk. Een clausule in het octrooi bepaalde dat die ‘de honderste mor-
gen van alle de landen binnen de ringh van de Schermer uyt den watere te bedij-
cken’ kreeg toegewezen.22 Over deze 65 morgen, één procent van het polderop-
pervlak, hoefden tot aan de dag van verkaveling geen omslagen te worden
betaald. Penningmeester Kessel ging hier in zijn financiële administratie op een
curieuze manier mee om. Zoals we reeds hebben gezien, deed hij in de rekening-
boeken bij de inkomsten voorkomen alsof hij omslagen over het gehele contribu-
abele oppervlak had ontvangen. De niet binnengekomen bedragen nam hij ver-
volgens als uitgaaf op, zo ook die van de kerk.23 Deze vrijstelling betekende een
inkomstenderving voor de polder van 16.200 gulden.24 Na verkaveling was de kerk
gewoon omslagplichtig, niet voor 65 morgen, maar op basis van de haar toegewe-
zen 60 morgen. De reductie in grondbezit was een gevolg van de kleinere omvang
van de polder.

Met Vincent Capelman, dijkgraaf van Uitwaterende Sluizen, was een soortgelij-
ke regeling getroffen. Het hoogheemraadschap verzette zich in eerste instantie
hevig tegen het voorstel tot inpoldering van het Schermeer. De onderhandelin-
gen verliepen moeizaam en zelfs nadat de bedijkers aan alle eisen van het hoog-
heemraadschap tegemoet waren gekomen, bleef een akkoord uit. Een extra geste
bracht echter uitkomst. Vincent Capelman werd ‘vereerd’ met een kavel water,
met de toezegging dat hij over de desbetreffende 15 morgen tot aan de dag van
verkaveling geen omslagen verschuldigd was. Twee dagen later gaf het hoog-
heemraadschap zijn fiat aan de bedijkingsplannen. Dat de toezegging onder druk
tot stand was gekomen, blijkt uit de opmerking in het tweede rekeningboek dat
de ‘dijkgraaf Capelman bij contract had gestipuleerd dat hem een kavel water, vrij
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21  Zoals gebruikelijk bij de grotere bedijkingen schreef het octrooi van de Schermer voor dat één procent
van het toekomstig polderoppervlak voor de kerk gereserveerd moest worden. Bij een geschat polderop-
pervlak van 6.500 morgen betekende dat 65 morgen. Na de nieuwe raming van 6.090 morgen ging dat om-
laag naar 60 morgen. De kerk hoefde tot aan de dag van verkaveling geen omslagen te betalen.
22  Belonje, De Schermeer, 16; Danner, 1983, 44.
23  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 413 en inv 385 f. 672.
24  270 gulden per morgen aan omslagen over 60 morgen tot 25 oktober 1635.



van omslagen tot het kavelen van de gronden toe, zou worden geleverd’.25 Ook nu
weer hielden de inkomsten in de rekeningboeken geen rekening met deze vrij-
stelling. Om de rekeningen toch kloppend te krijgen memoreerden de uitgaven
het niet ontvangen bedrag als ‘restanten’. De toezegging aan Vincent Capelman
kwam overeen met een gift van 4.050 gulden.26 Na 25 oktober 1635, de dag van
verkaveling, was het ook voor hem met de vrijstelling afgelopen. Met de inhalig-
heid van de dijkgraaf echter nog niet. In de loop van 1638 ontving hij 300 gulden
‘in voldoening van al zijn pretensien, soo van schouwenbaeten als anders’.27

Kavels afwijkend in grootte of kwaliteit

De kavels werden ter grootte van 15 morgen afgestoken. Het was echter moeilijk
te voorkomen dat er soms lichte afwijkingen optraden. Ook waren niet alle kavels
van dezelfde kwaliteit. Bodemsamenstelling en wateroverlast varieerden sterk. De
bedijkers waren zich van deze ongelijkheden bewust. Inspraak bij toewijzing was
niet mogelijk, de kavels werden door loting aan de participanten toegewezen. De
kavelcondities bevatten echter twee clausules om ongerechtigheden en ongelijk-
heden zo eerlijk mogelijk af te handelen. Artikel III betrof de ‘vergoedinge ende
vergelyckinghe vande Cavels die minder of meerder waerdig zijn’ en artikel V
ging over ‘de onder of over mate van de Cavels’.28

Artikel III luidde voluit: ‘‘t geene sommighe Cavels, by Neutrale Luyden, oock
nae rype examinatie, slechter of beter bevonden werden, als de ghemeene ande-
ren, sullen nae advenant de mindre, of meerdere deucht, met penninghen wer-
den gheegaliseert’.29 Ten tijde van de verkaveling had dit onderzoek al plaats ge-
vonden, want de kavelcondities bevatten een lijst van kavels die voor vergoeding
of bijbetaling in aanmerking kwamen, met per kavel aangegeven het desbe-
treffende bedrag. In het algemeen ging het niet om veel geld, in de meeste geval-
len minder dan 800 gulden per twee kavels (30 morgen), dat wil zeggen nog geen
tien procent van het in die kavels tot op dat moment geïnvesteerde bedrag.30 Er
waren echter uitzonderingen. De vier kavels in de uiterste noordwesthoek van de
polder, tussen Oudorp en de Huigendijk, kregen vergoedingen van maar liefst
2.600 gulden (kavels F-21 en 22) en 4.800 gulden (F-23 en 24) per 30 morgen uit-
gekeerd, wat in het laatste geval neerkwam op bijna zestig procent van de eerder
betaalde omslagen. Deze kavels moeten van een bedroevend slechte kwaliteit zijn
geweest. De bijbetalingen door ingelanden met goede kavels kwamen nooit bo-
ven de 1.600 gulden per 30 morgen (20 procent) uit en in de meeste gevallen zelfs

144 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

25  RAA, AWS inv. nr. 385 f. 672. Zie ook Danner, 1983, 11.
26  270 gulden per morgen aan omslagen over 15 morgen tot 25 oktober 1635.
27  RAA, AWS inv. nr. 388, f. 186.
28  RAA, AWS inv. nr. 774 : ‘Cavelconditien ende caerte van de Schermeer, mitsgaders ’t register van de ca-
vels mette eyghenaers der selver’.
29  Ibidem.
30  Ten tijde van de verkaveling bedroeg het geïnvesteerde bedrag 8.100 gulden per 30 morgen.



niet boven de 700 gulden (9 procent). In totaal was met deze herverdeling van
geld tussen de beleggers een bedrag van 35.500 gulden gemoeid, iets meer dan 2
procent van het op 25 oktober 1635 in de polder geïnvesteerde vermogen.31

Afrekening vond plaats in twee termijnen, de eerste helft in de loop van 1636
en de rest in 1637. Bijbetalingen en uitkeringen kwamen in de rekeningboeken
onder respectievelijk inkomsten en uitgaven terecht. Aangezien het om afwijkin-
gen van het gemiddelde ging, had deze operatie geen gevolgen voor de kas van de
penningmeester: de twee geldstromen hielden elkaar in evenwicht. Ze stuwden
het totaal aan geboekte inkomsten en uitgaven in de rekeningboeken echter wel
met een fors bedrag omhoog.

Van de ‘onder ofte overmaete’ had men ten tijde van de verkaveling nog geen
duidelijk beeld. Er werd slechts aangekondigd dat op korte termijn een ‘generale
hermetinghe tot costen vant ghemeen’ zou plaats vinden.32 Per ‘onder of over-
schietende’ roede werd een vergoeding respectievelijk bijbetaling van twintig stui-
vers in het vooruitzicht gesteld, een bedrag dat overeenkwam met een grondprijs
van 600 gulden per morgen. Men had kennelijk groot vertrouwen in de nauw-
keurigheid waarmee de landmeters hun werk hadden gedaan, getuige het in de
kavelcondities gestelde dat deze maatregel al bij afwijkingen van meer dan 30 vier-
kante roede per kavel van 15 morgen van toepassing was, dat wil zeggen bij afwij-
kingen groter dan 0,33 procent. De metingen die in 1636 plaatsvonden, leverden
geen spectaculaire resultaten op.33 Het totaal aan aanslagen voor te grote kavels
(29.501 gulden) was net iets minder dan het totaal aan vergoedingen voor te klei-
ne kavels (30.202 gulden). Het verschil was klein. Uit de bedragen kan worden
 afgeleid dat het contribuabele oppervlak bij de nieuwe metingen circa 700 vier-
kante roede of ruim 1 morgen kleiner bleek te zijn dan waar men tijdens de ver-
kaveling van uitging. Op een oppervlak van 6.090 morgen was dat een haast te ver-
waarlozen afwijking en daarmee een indicatie van het vakmanschap van de
landmeters. Ook deze vrijwel kasneutrale operatie, waarbij net iets minder geld
werd herverdeeld dan bij de vergoedingen voor afwijkende kwaliteit, deed de in-
komsten en uitgaven ogenschijnlijk weer omhoog gaan.

Achterstallige betalingen

Ondanks het hoge niveau van de omslagen zagen de meeste participanten in de
beginperiode kans tijdig aan hun verplichtingen te voldoen. Bij het opmaken van
de eerste rekening in oktober 1634 was op een totaal van ruim één miljoen gulden
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31  Het totaal van de door omslagen verkregen inkomsten bedroeg op de dag van verkaveling 1.644.300
gulden.
32  Artikel V van de kavelcondities.
33  Van de door de landmeters na de hermeting opgestelde rapportage is geen afschrift bewaard gebleven.
Voor de bedragen die met deze exercitie gemoeid waren zijn we aangewezen op de rekeningboeken: RAA,
AWS inv. nr. 387 f. 63-92v en inv. nr. 387 f. 329-349.



aan omslagen slechts 4.265 gulden niet binnengekomen, minder dan een half
procent. Wel moest nu en dan enige druk worden uitgeoefend. Begin 1634 be-
legden de hoofdingelanden een vergadering om de penningmeester een over-
zicht te laten geven van de ‘pertinente staet vande ontfangh en uitgeve’ en stap-
pen te bespreken om ‘de gebrekige haer penningen aff te vorderen’.34 Op 12 juni
1634 vonden zij het nodig ‘tegen de gebreekigen in betalingh van haar ommesla-
gen te procederen nae ordre’ en twee maanden later spoorden zij de penning-
meester nog eens aan ervoor te zorgen dat ‘de restanten met de civielste midde-
len werden geind’.35 Blijkbaar voldeden deze maatregelen om de meeste
wanbetalers tot inkeer te brengen. Eén wanbetaler werd met naam en toenaam
genoemd: Aelbert Sonck, een vooraanstaand lid van de Hoornse vroedschap, aan
wie bij het op 28 november 1630 met de stad Hoorn getekende akkoord twee ka-
vels waren toegewezen.36 Toen de bedijkers in de loop van 1635 onverwacht kavels
tekort kwamen, behoorde Sonck tot diegenen die werden uitgekocht.37

In de jaren daarna kreeg de penningmeester meer moeite met het invorderen
van de omslagen. In het tweede rekeningboek (oktober 1634-februari 1636)
kwam niet minder dan 27.922 gulden als niet ontvangen onder de post ‘restanten’
terecht, bijna 3,5 procent van de in de desbetreffende periode geheven omslag.
Het percentage achterstallige omslagen liep daarna geleidelijk verder omhoog.
In 1640 benaderde het al de 10 procent en enkele jaren later kwam het zelfs bo-
ven de 25 procent uit.38 Voor de namen van de wanbetalers verwijzen de reke-
ningboeken naar een bijgevoegde lijst. Omdat deze registers zich niet meer in het
polderarchief bevinden, weten we niet om wie het gaat en of het vooral de minder
draagkrachtige ingelanden waren, die hun verplichtingen niet nakwamen. Bij het
oplopen van de achterstanden kan de droevige kwaliteit van het nieuwe land,
waarvan de opbrengsten in de eerste jaren niet opwogen tegen de vaste lasten,
een rol hebben gespeeld.39 Een bijkomende factor vormde het snel escalerende
conflict tussen de stad Alkmaar en de polderbestuurders, die hun oorspronkelij-
ke toezegging om sluizen te bouwen aan beide uiteinden van de Noordervaart
niet nakwamen.40 Als pressiemiddel weigerde Alkmaar vanaf 1644 gedurende een
aantal jaren haar omslagen te betalen.41
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34  RAA, AWS inv. nr. 44, 16 januari 1634.
35  RAA, AWS inv. nr. 44, 5 augustus 1634.
36  RAA, AWS inv. nr. 44, 26 december 1634 en 6 januari 1635. Belonje, 1933 De Schermeer, 14. Aelbert
Fransz. Sonck was vanaf 1625 jarenlang schout van Hoorn.
37  RAA, AWS inv. nr. 385 f. 584.
38  RAA, AWS inv. nr. 390 f. 178v. en inv. nr. 394 f. 162v.
39  Zie voor meer details hoofdstuk 6.
40  Danner, 1983, 23.
41  De stad Alkmaar voldeed vanaf 1645 wel steeds haar achterstallige betaling, maar hield vervolgens be -
taling van de nieuwe omslag in. RAA, AWS inv. nr. 46; 14 en 15 april 1644; 13 april, 1 november en 21 de-
cember 1645; 12 april 1646 en 9 en 10 april 1648.



We weten ook niet in hoeverre de achterstallige betalingen in het daaropvol-
gende jaar werden voldaan, of dat deze gedurende een reeks van jaren steeds
weer als restanten bij zowel de inkomsten als de uitgaven werden opgevoerd en zo
cumuleerden tot het genoemde hoge percentage. Wel lezen we dat de penning-
meester elk jaar weer de opdracht kreeg om achterstallige ‘penningen te vorde-
ren ende inde navolgende reeckening in ontfangh te brengen’.42

4.3  Leningen

De bedijkers maakten betrekkelijk weinig gebruik van leningen. Het saldo van de
uitstaande schuld kwam nooit boven de 155.000 gulden uit (tabel 4.5). Dit maxi-
mum werd begin 1638, aan het einde van de investeringsperiode, bereikt. De op
dat moment opgebouwde schuld, 6 procent van de investeringsuitgaaf of 25 gul-
den per morgen, was bescheiden, maar betekende niettemin voor de komende
tijd een jaarlijkse rentelast van ruim één gulden per morgen.43

De rekeningboeken verschaffen een nauwkeurig inzicht in de bedragen die in
de loop van de tijd werden geleend en van wie. Deze inkomsten werden verant-
woord als ‘genegotieerde penningen’.44 In de eerste jaren deden de bedijkers al-
leen een beroep op de kapitaalmarkt, maar vanaf 1636 zagen zij ook kans bij een
deel van de landeigenaren van wie zij grond onteigenden, de afbetaling in een le-
ning om te zetten: genegotieerde penningen ‘gesproten uyt cooppenningen van
landen’.45

Op een enkele uitzondering na bedroeg de rente voor beide soorten leningen
vijf procent. Dit was een toentertijd veel voorkomend rentepercentage, al brach-
ten de losrenten en obligaties van het gewest Holland tot 1640 nog steeds 6,25
procent op (‘tegen de penning 16’).46

Een groot deel van de schulden werd snel weer afgelost. Anders dan bij de ver-
antwoording van de aangegane leningen, waren de rekeningboeken bij het ver-
melden van de aflossingen niet altijd even transparant. Rente en aflossingen wer-
den meestal gezamenlijk geboekt als ‘uitgeeff ter zake van affgeloste penningen
ende betalingen van rente’.47 Ook is niet altijd duidelijk om welke schuld het gaat
en over welke termijn rente wordt betaald. Het is dan ook lastig om een goed in-
zicht te verkrijgen in het verloop van de schuld door de tijd. In de rekeningboe-
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42  Deze aansporingen, in duidelijk afwijkend handschrift later bijgeschreven, zijn in de meeste rekening-
boeken terug te vinden naast de desbetreffende, als restant verantwoorde, vordering.
43  De leningen stonden op dat moment uit tegen een rente van 5 procent.
44  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 22.
45  RAA, AWS inv. nr. 386, f. 52. Bij de betaling van grond in termijnen sprak men van ‘custingen’.
46  Houtzager, 1950, 55-62; De Vries en Van der Woude, 1995, 145-146; Liesker en Fritschy, 2004, 189. De
stad Alkmaar en de polder Heerhugowaard betaalden, net als de bedijkers van de Schermer, 5 procent ren-
te op hun leningen: RAA, AWH inv. nr. 260, 139 en 139v en RAA, OA Alkmaar inv. nr. 662, f. 2-3v.
47  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 407.



ken valt dit niet terug te vinden. Een extra complicatie is dat de gegevens over de
twee soorten schulden, die op de kapitaalmarkt en die voortkomend uit de aan-
koop van grond, in de rekeningboeken door elkaar lopen.

Tabel 4.5  Leningen

rekening- datum leningen op de leningen na uitstaande uitstaande
boek afsluiten kapitaalmarkt landaankoop schuld schuld
nr. rekening (kgld) (kgld) (kgld)a (kgld)b

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 okt 1634 16 0 16 0
2 feb 1636 56 0 72 74
3 apr 1637 -4 23 91 90
4 apr 1638 14 51 156 105
5 apr 1639 -7 -4 145 148
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a berekend door sommatie van de gegevens in deze tabel.
b berekend op basis van de in het desbetreffende jaar uitgekeerde rente.
Bronnen: RAA, AWS inv. nrs. 384-388.

Via een reconstructie van de individuele schulden met hier en daar enkele in-
schattingen bleek het niettemin mogelijk een redelijk nauwkeurig beeld van de
uitstaande schuld door de jaren heen te verkrijgen (tabel 4.5). Enerzijds via een
cumulatieve benadering, waarbij de schuld aan het einde van elke rekening wordt
berekend door uit te gaan van het vorige saldo, dat te vermeerderen met het to-
taal aan nieuw afgesloten leningen in de desbetreffende periode en vervolgens te
corrigeren voor het totaal aan aflossingen (één na laatste kolom in tabel 4.5). An-
derzijds kan het totaal aan uitstaande leningen bij het afsluiten van een rekening
worden benaderd via de in die periode betaalde rente (het totaal aan aflossingen
en rente verminderd met de aflossingen). Door het rentebedrag te vermenigvul-
digen met twintig (we gaan uit van 5 procent rente) wordt een indicatie verkregen
van de uitstaande schuld aan het begin van de rekening.48 Na aftrek van de aflos-
singen verkrijgt men het saldo bij het sluiten van de rekening (laatste kolom in ta-
bel 4.5). Omdat de betaalde rentes lang niet altijd betrekking hebben op een ter-
mijn van precies één jaar en er ook sprake was van een paar leningen tegen 6
procent, liggen onnauwkeurigheden bij deze benaderingswijze voor de hand. De
met de twee verschillende methodes verkregen uitkomsten komen, op een enke-
le uitzondering na, niettemin verrassend goed overeen.

In de eerste twee jaar gingen de bedijkers het meest behoedzaam om met het
aangaan van leningen. In de periode tot begin 1635 werd slechts 29.000 gulden
geleend en bijna de helft daarvan was bestemd voor het aflossen van eerder aan-
gegane schulden. Bij deze leningen ging het om merendeels kleine bedragen, va-
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48  Zover bekend werd alleen over de leningen van Dirk Wuijtiers geen 5 maar 6 procent rente betaald.



riërend tussen 100 en 1.600 gulden, met als uitschieters twee leningen van re-
spectievelijk 4.000 en 6.000 gulden.49

In de loop van 1635 kwam hier verandering in. De omslagen bereikten in dat
jaar hun piek en de bedijkers wilden de investeerders waarschijnlijk niet al te veel
op kosten jagen. Men besloot een lening van ‘50 a 60 duizend gulden te negotie-
ren, nae gelegentheyd, voor de tijd van 6 maanden’.50 Het ging om een aanzien-
lijk bedrag en daarom droegen de hoofdingelanden de onderhandelingen in
plaats van aan de penningmeester aan twee representanten uit hun midden op:
Thomas van Egmond van der Nijenburg, die aan het einde van het jaar Maarten
Stuijling opvolgde als dijkgraaf, en Eduard Jacot van Axele, initiatiefnemer tot de
bedijking.51 Zij kregen alle ruimte om te onderhandelen: ‘de negotiatie te vorde-
ren voor zodanige tijd en tot zodanige prijs als de gelegentheyd zal vereisen’.52 De
onderhandelaars slaagden erin om nog in dezelfde maand 60.000 gulden op tafel
te krijgen, maar moesten daarvoor wel akkoord gaan met een rente van 6 procent
op jaarbasis, beduidend meer dan de 5 procent overeengekomen bij de vooraf-
gaande leningen.53 Geldschieter was de vermogende Amsterdamse koopman
Dirk Wuijtiers.54 Het ging om drie aparte obligaties, waarvan er twee, met een ge-
zamenlijke waarde van 48.000 gulden, een looptijd van een half jaar hadden, ter-
wijl de derde obligatie, ter waarde van 12.000 gulden, een looptijd had van 12
maanden. De hoge rente vormde voor de hoofdingelanden voldoende reden om,
zodra zich de gelegenheid voordeed, deze leningen tegen gunstiger voorwaarden
om te ruilen. Dit keer mocht de penningmeester het voortouw nemen. Hij zag
kans de eerste twee obligaties, ter waarde van 48.000 gulden, al in december 1635
af te lossen. Drie welgestelde Amsterdamse notabelen, Jacob Hoochkamer, Jacob
Bicker en Matthijs Raephorst, bleken bereid de benodigde som tegen de gangba-
re rente van 5 procent te lenen.55 De looptijd bedroeg twaalf maanden, maar uit-
eindelijk zou de uitleentermijn zich over meerdere jaren uitstrekken. Ook de res-
terende 12.000 gulden van Dirck Wuijtiers werden bij de eerste de beste
gelegenheid, in juni 1636, afgelost, en ook nu weer kostte het niet veel moeite
nieuwe leningen tegen gunstiger voorwaarden af te sluiten.
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49  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 22-27.
50  RAA, AWS inv. nr. 44, 7 mei 1635.
51  De dijkgraaf Maarten Stuijling overleed in oktober 1635. Thomas van Egmond van de Nijenburg werd
door de Staten van Holland als zijn opvolger benoemd.
52  RAA, AWS inv. nr. 44, 2 juni 1635.
53  RAA, AWS inv. nr. 385, f. 91-91v.
54  Dirk Wuijtiers was waarschijnlijk een zoon van de lakenkoopman Govert Dirksz. Wuijtiers: Elias, 1903,
108. Hij was gelieerd aan de familie Cromhout.
55  Volgens Elias, 1903, 323, werd het vermogen van de lakenkoper Jacob Pietersz. Hoochkamer in 1631
op 150.000 gulden geschat. Jacob Jacobsz. Bicker, die in 1637 met een dochter van Andries Bicker trouwde,
was een zoon van Jacob Jacobsz. Bicker. Bij zijn overlijden in 1626 liet hij 375.000 gulden na (Elias, 1903,
359). Matthijs Willemsz. Raephorst, zoon van de Alkmaarse zeepzieder Willem Matthijsz. Raephorst en zwa-
ger van de in 1635 tot dijkgraaf benoemde Thomas van Egmond van der Nijenburg, was lid van de Amster-
damse vroedschap (Elias, 1903, 377).
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Tabel 4.6  Uitgavenrubrieken in het eerste rekeningboek van de Schermer

rubriek nr. bestemming van de uitgaven
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 ter saecke vant delven ende maecken van de ringsloot ende ringdijck om de Schermer, voor zo-

veel die nu voltrocken is.
2 ter saecke van arbeijtsloon gevallen rontsom den ringh vande Schermeer, int delven van ver-

scheijde slootjes, kuilspitten ende maken van kaden, als anders, mitsgaders bij steencruiers, wa-
terhosers ende andere verdient, alsmede het hayen van eenige molens.

3 tot betaling van t haijen ende schoeyen vande ringdijck vande Schermeer, mitsgaders t haijen
vande molens als betalinge van timmerliijden, houtdraegers ende andere arbeijders.

4 ter saecke vant maecken vande sluijs tot Nauernae, soo overt delven vande kuijl ende t droochou-
den vandien, mitsgaders t heijen, metselen, timmerloon, t maken van t vingerlingh ende ander
arbeijtsloon, met delven ende anders aen voorsz. sluijs verdient.

5 ter saecke vant maecken vande uijtwateringe gaende nae Nauwernae, mitsgaders tleggen ende
maecken van vijff sluijsen, vier inde banne van Crommenie ende een tot Westsaenen.

6 tot betalinge vant delven ende maecken vande uijtwateringe inde Zijp, mitsgaders het slechten
vande ackers langs deselve uijtwateringh, ende tdelven van eenige scheijslootjes, ende t maken
van kaden als anders, ten behoeve vande voorsz. Uijtwateringe.

7 tot betalinge vande Materialen als hout, ijserwerck, steen, kalck, cemendt, sant, klaij, riet, stroo,
ende ruichte.

8 tot betalinge van xxxvi water molens, zoo Boven als Middel molens, aenden ringh vanden Scher-
meer gerecht ende ganghbaer, mitsgaders een water molen inde Crommenier polder gestelt.

9 tot betalinge vant metselloon, vande fondamenten, van xxxvi water molens, ende deckloon van-
de selve, mitsgaders t drijven ende priggen van de backen ende arbeijtsloon van eenige cleijne
wercken ten behoeven vande voorsz. molens gedaen.

10 tot betalinge vant graven vande kuijlen, tot het steecken vande waterloopen vande xxxvi water
molens, mitsgaders de molenkolcken, toegangen ende arbeijtsloon verdient in verscheijden
 cleijne wercken, aende toegangen, molenwerven, t drochhouden ende aenvullen vande water-
loopen als t delven ende maken van eenige sluijsjes ende anders ten behoeven vande voorsz. mo-
lens gedaen.

11 ter saecke vant delven, leggen ende maken vande sluijsjes tot uijtwateringe vande molens.
12 tot betalinge van schepen ende schuijtsvrachten mitsgaders wagenvrachten ende verteerde coos-

ten gevallen bij hooftingelanden, dijckgraeff ende heemraeden, opt sluijten van verscheijden
contracten, alsmeede bij de landmeters, Booden, ende andere in dienst vande polder gemaeckt.

13 tot betalinge van tractementen ende vacatien gemengt met eenige verschooten penningen.
14 over verscheijden saecken, als diverse sorteeringen van gecoochte ende geleverde Schermers be-

houfte, ende eenich arbeijtsloon van dien, mitsgaders betalinge van verschooten penningen als
loon van eenige diensten de polder geschiet.

15 tot voldoeninge van verscheijden contracten bijde heeren commissarissen, hooftingelanden,
dijck graeff ende heemraeden gemaeckt met eenige dorpen, polders als perticulieren tot con-
tentement van haere schaede ende interessen die deselve door de bedijckinge vande Schermeer
comen te lijden.

16 ter saecke van vergoedinge van t versetten van huijsen ende molens, mitsgaders tot betalinge van
de erven vandien.

17 tot betalinge van landen, soo tot het delven vande ringsloot als t leggen vande ringdijck ende t
maecken van uijtwateringen, mitsgaders tot d'uijtwateringen nae Nauwernae ende de Zijpe ver-
dolven.

18 ter saecke van affgeloste penningen, ende betalinge van renten, tegens vijff ten hondert sjaers.
19 als volcht.
20 van restanten.
21 ter saecke van weddens vande rendant ende anders.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bron: RAA, AWS inv. nr. 384.



Aan het uitlenen van geld bij een project als de inpoldering van de Schermeer
was een zeker risico verbonden. Voor de kapitaalverschaffers was het daarom van
belang dat hun enige zekerheid werd geboden. Ten aanzien van de leningen van
Dirck Wuijtiers stelde hoofdingeland Eduard Jacot zich persoonlijk aansprakelijk,
‘de pey gelicht opte naem van de heer van Dussen’.56 Voor de nieuwe grote lening
van de drie Amsterdamse notabelen eind 1635 werd overeengekomen ‘speciae -
lijck te mogen verbinden de gronden van de Schermeer’.57

Eind 1635 was de op de kapitaalmarkt uitstaande schuld opgelopen tot circa
70.000 gulden. In de jaren daarna onderging deze geen grote wijzigingen meer.
Dat lag anders bij de leningen aangegaan bij de onteigening van land. Deze kwa-
men pas in 1636 en 1637 tot stand. De desbetreffende lapjes grond rondom het
meer waren toen al lang in handen van de bedijkers, maar de financiële afhande-
ling was als gevolg van de betaling in drie jaarlijkse termijnen nog lang niet rond.
Bij deze leningen ging het in de afzonderlijke gevallen om relatief kleine bedra-
gen. Slechts in een enkel geval kwamen ze boven de 2.000 gulden uit. Toch spaar-
den de bedijkers zich met deze handelwijze in de jaren 1636 en 1637 ruim 73.000
gulden aan directe uitgaven uit. De op deze wijze opgebouwde schuld was dus on-
geveer even groot als die aangegaan op de kapitaalmarkt. Zoals hierna nog aan de
orde zal komen, was met de aankoop van land veel geld gemoeid: ruim 750.000
gulden. Afgezet tegen dit bedrag stelden de in leningen omgezette betalingsver-
plichtingen niet zo heel veel voor.

Na 1637 was het met de grote uitgaven gedaan en nieuwe leningen werden al-
leen nog maar aangegaan om oude af te lossen.

4.4  Overige inkomsten

Waar mogelijk maakten de bedijkers ook gebruik van andere inkomstenbronnen,
maar veel mogelijkheden deden zich daartoe niet voor. Deze post bracht dan ook
betrekkelijk weinig op, alles bijeen nog geen 40.000 gulden, minder dan 2 pro-
cent van het totale financieringsbedrag (tabel 4.1). De desbetreffende inkomsten
waren van uiteenlopende aard en zullen hieronder kort worden toegelicht.

Allereerst waren daar de bijdragen van derden. Met de inpoldering van het
Schermeer verdween een grote last voor de omwonenden. Zij hadden niet langer
gevaar te duchten van overstromingen en afslag van oevers. Minstens zo belang-
rijk was dat hun zomerdijken niet langer aan golfslag bloot stonden en er een ein-
de kwam aan het dure onderhoud. Dit betekende echter niet dat zij, bevrijd van
deze financiële last, aan de bedijking meebetaalden. Het principe van dijkvelling,
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56  RAA, AWS inv. nr. 44, 19 juni 1635.
57  RAA, AWS inv. nr. 44, 18 november 1635.



zoals dat eerder bij het bedijken van buitendijkse gronden was toegepast, was op
de Schermer niet van toepassing.58

Een uitzondering vormde de Huigendijk. Deze aan de noordkant van de pol-
der lopende dijk vervulde eeuwenlang een belangrijke functie als scheiding tus-
sen de watervlaktes van de Heerhugowaard en de Schermer. Bij doorbraak zou
een enorme binnenzee ontstaan, met rampzalige gevolgen voor een groot deel
van Noord-Holland. Slechts met grote krachtsinspanning slaagde men erin dit te
voorkomen. De onderhoudskosten aan de enorme paalconstructies die de dijk te-
gen de golfslag beschermden, liepen in de loop van de jaren sterk op. Volgens een
bepaling uit 1326 moesten de inwoners van Geestmerambacht en de Schager- en
Niedorperkoggen die opbrengen.59 Bij de bedijking van de Heerhugowaard had-
den de bedijkers van die polder bovengenoemde ambachten toegezegd, dat zij de
dijk voortaan zouden onderhouden. In die overeenkomst was echter de bepaling
opgenomen, dat bij droogmaking van de Schermer het onderhoud weer bij de
ambachten kwam te liggen.60 Toen de bedijkers van de Schermer enkele jaren la-
ter de Huigendijk in hun ringdijk opnamen en voor het onderhoud verantwoor-
delijk werden, vonden zij het daarom niet meer dan redelijk daarvoor een ver-
goeding te krijgen.61 Langdurige onderhandelingen volgden, maar de partijen
kwamen er onderling niet uit. Het geschil werd aan de voor het beslechten van ge-
schillen aangestelde commissarissen voorgelegd. Op 11 juli 1635 bepaalden die
dat de ambachten en dorpen eenmalig 11.000 gulden moesten betalen en daarna
voor altijd van onderhoud waren vrijgesteld.62 Omgekeerd moesten de bedijkers
met 3.000 gulden de dijkgraaf van Geestmerambacht, Cornelis Cromhout,
schadeloosstellen, nu hij zijn inkomsten uit boetes bij de schouw kwam te der-
ven.63

Met de betaling van de contributie vlotte het niet erg. In het vierde rekening-
boek nam de penningmeester weliswaar het totale bedrag van 11.000 gulden als
inkomsten op, maar in werkelijkheid kreeg hij dat jaar slechts 2.927 gulden bin-
nen.64 Het resterende bedrag werd in de jaren daarna mondjesmaat afgelost.

Nu de Huigendijk zijn functie als waterkering verloor, hadden de aangebrach-
te paalconstructies geen zin meer. De houten palen vertegenwoordigden een gro-
te waarde en waren nog goed geschikt voor andere doeleinden. Het lag dus voor
de hand ze te verwijderen en te gelde te maken. Zodra het water uit het meer was
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58  Dijkvelling is het principe dat onderhoudsplichtigen van een buitendijk, die door bedijking van de bui-
tengronden tot slaperdijk is geworden, in de kosten van de nieuwe dijk delen. Zie Belonje, 1933 De Zijpe en
Hazepolder, 8-9.
59  Danner, 1983, 20; Beenakker, 1988, 48. Het meest westelijke dijkvak, ter lengte van ca. 250 meter, werd
onderhouden door de Staten van Holland.
60  De Vries, 1876, 211; Belonje 1933 De Zijpe en Hazepolder, 8-9; Danner, 1983, 20.
61  RAA, AWS inv. nr. 774.
62  Danner, 1983, 20. Zie ook RAA, AWS inv. nr. 387, f. 93.
63  RAA, AWS inv. nr. 386, f. 372.
64  RAA, AWS inv. nr. 387, f. 93.



weggemalen, ging men tot actie over. Alles bij elkaar leverden de palen 6.480 gul-
den op.65 Ook nu weer was niet iedereen even vlot met betalen. Een aanzienlijk
deel van de opbrengst (1.707 gulden) was bij het afsluiten van het tweede reke-
ningboek nog niet binnen en in april 1637 resteerde nog steeds een vordering van
229 gulden. Pas in het zevende rekeningboek (1640-1641) kwam de post ‘Hui-
gendijk palen’ niet meer voor.

Niet alle rondom het meer aangekochte grond werd ook echt voor de bedijking
gebruikt. Soms bleven perceeltjes voor agrarische doeleinden beschikbaar. Het
binnendijkse deel werd later samen met de drooggelegde gronden verkaveld, het
buitendijkse deel werd na gereedkomen van de polder verkocht.66 Zolang deze
lapjes grond nog in bezit van de polder waren, werden zij zoveel mogelijk ver-
huurd. Samen met de opbrengst van de verpachting van het vissen in de ringvaart
leverde dit in de periode tussen februari 1636 en april 1638 13.000 gulden op.67

Op wanprestaties van aannemers stonden boetes. Het kon gaan om het niet na-
komen van de in een bestek neergelegde specificaties of om een te late opleve-
ring. De boetes konden op twee manieren in de rekeningboeken terechtkomen:
als inkomsten of bij de uitgaven als een korting op de uit te betalen aanneem-
som.68 Een duidelijke beleidslijn ten aanzien van de te volgen handelwijze leek er
niet te bestaan. De boetes varieerden van kleine bedragen als 1 gulden, voor het
onvoldoende diep graven van een slootje, tot 160 gulden voor onvolkomenheden
bij oplevering van de ringvaart. In totaal leverden de boetes 3.457 gulden op.69

Een post ‘ontfangh van verscheyden naturen’, tenslotte, verschafte de pen-
ningmeester een vergaarbak voor inkomsten van diverse aard. Om grote bedra-
gen ging het niet: 1.010 gulden in het tweede rekeningboek en in de daarna vol-
gende jaren kwam deze post zelfs niet meer boven de 200 gulden uit. Het meeste
geld (955 gulden) werd opgebracht door de verkoop van koolzaad, gewonnen op
door de bedijkers aangekocht land in de buurt van Schoorldam.70
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65  RAA, AWS inv. nr. 385, f.26-59.
66  Deze restanten van landen zijn in 1637 door de landmeters Baert Claesz. en Dirk Verdoes stuk voor stuk
opgemeten en in kaart gebracht: RAA, AWS inv. nr. 782.
67  RAA, AWS inv. nr. 386, f. 4v.-48 en inv. nr. 387, f. 17-35.
68  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 8-21.
69  Zie de eerste vier rekeningboeken van de Schermer.
70  RAA, AWS inv. nr. 385, f. 90. Het betrof hier land aangekocht in verband met de aan te leggen uitwate-
ring naar het noorden.



4.5  Aankoop van land

Procedure en timing

Al vanaf begin 1631 verkende een vijftal landmeters de oevers van het droog te
leggen meer.71 Zij moesten adviseren ten aanzien van de optimale loop van de
ringdijk en ringvaart en de strook daartoe benodigd land. In februari 1633 werd
het tracé van de eerste stukken ringvaart bevroren en vanaf dat moment konden
de talloze lapjes te onteigenen grond worden afgebakend en opgemeten.72 Ook
de taxateurs gingen nu in hoog tempo aan de slag. Op 24 maart 1633 kwamen de
gronden in de banne van Oudorp aan de beurt, de week daarna vond taxatie
plaats van de landjes rond Lamoir en weer een week later, op 7 april, bij Boekel.73

Met de meeste grondbezitters werd men het snel eens en in juni vonden de eerste
betalingen al plaats.74 Het hoge tempo waarmee de zaken werden aangepakt was
tekenend voor de dynamiek die de voortgang van het project kenmerkte.

Alleen op het tracé tussen Driehuizen en Schermerhorn ging het wat langza-
mer. Aan een beschermende dijk had de polder hier niet direct behoefte en voor
afvoer van het op de Schermerboezem uit te malen water was hier geen ringvaart
nodig. Misschien nog wel belangrijker was dat de bedijkers zich dit stuk ringdijk
en ringsloot wilden uitsparen.75 Voor afvoer van het noordelijk van Schermerhorn
uitgeslagen polderwater konden zij het Zwet en de westelijke ringvaart van de
Beemster gebruiken. De werkzaamheden op dit tracé werden vooruitgeschoven
naar 1635 en met de aankoop van land werd zo lang mogelijk gewacht. Een afwij-
zende opstelling van de Beemster bestuurders maakte dit scenario echter onhaal-
baar. In de loop van 1635 kwam de onteigening van de benodigde strook grond in
de bannen van Zuid- en Noordschermer alsnog op gang.76

De in het meer liggende eilandjes werden eveneens onteigend.77 Dat maakte
het makkelijker om na het droogvallen van de polder ongestoord wegen, vaarten
en afwateringen aan te kunnen leggen. De eigenaars van de Matten waren het
daar echter niet mee eens en verzetten zich heftig. Na tussenkomst van de com-
missarissen mochten zij het grootste deel van hun gronden behouden.78 Alleen
die stukken van het eiland die voor de infrastructuur van de polder van belang wa-
ren, moesten zij afstaan. Ook de tussen het Schermeer en het Langemeer gelegen

154 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

71  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 278-283v. Deze landmeters waren Anthonis Metius (actief vanaf februari 1631),
Dirk Verdoes (oktober 1631), Thomas Zevenhuizen (november 1631), Baert Claesz. (januari 1632) en Cor-
nelis Cornelisz. (januari 1632). In de voorafgaande jaren waren zij allen betrokken geweest bij de droog-
making van de Heerhugowaard.
72  RAA, AWS inv. nr. 44, 22 februari 1633.
73  RAA, AWS inv. nr. 775.
74  RAA, AWS inv. nr. 44, f. 35 en verder.
75  Danner, 1983, 17-19. Zie ook paragraaf 4.7.
76  Wij komen hier in de paragraaf over de ringdijk en ringvaart op terug.
77  RAA, AWS inv. nr. 44, 22 november 1633 en 17 april 1634.
78  RAA, AWS inv. nr. 44, 2 juni en 9 juli 1635, 13 januari en 16 maart 1636; RAA, AWS inv. nr. 788.



eilanden de Molenbuurter en Hornicker Vennen werden gekocht. Zij kwamen
mooi van pas bij de aanleg van de zuidelijke ringdijk door het open water van het
Langemeer. De daar aan te leggen plempdijk werd zo aanzienlijk bekort. Ook
schiereilandjes, zoals de Kerkebosch bij Oudorp en de Blokkers bij Driehuizen,
kwamen binnen de ringdijk te liggen. De dijk werd korter en het ingedijkte oude
land was uitstekend geschikt als staanplaats voor molens.

De onteigeningen beperkten zich niet tot de gebieden in en rond het meer.
Ook voor aanleg van uitwateringen naar het noorden en het zuiden moest land
worden aangekocht. In het vroege voorjaar van 1633 vonden al taxaties plaats in
de bannen van Krommenie, Westzaan en Assendelft en de eerste aanbetalingen
voor de te ‘verdelven’ gronden vonden nog in hetzelfde jaar plaats.79 De werk-
zaamheden aan de uitwatering naar het noorden gingen ook al in 1633 van start,
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79  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 400v.

Afb. 4.5.1  Kaart van de Schermer door Baert Claesz. (noorden links). Baert Claesz. deed zijn metingen voor
de kaart in december 1633 over het bevroren oppervlak van het nog met water gevulde Schermeer. De ringdijk
aan de oostkant van de polder was gevorderd tot even ten zuiden van Driehuizen. De in 1635 verschenen
kaart diende als werkdocument bij het plannen van de infrastructuur van de polder.



maar als gevolg van tegenwerking van het polderbestuur van de Zijpe, kwamen
deze voortijdig tot stilstand.80 Het traject tussen Koedijk en de Jacob Claassluis was
toen min of meer voltooid, maar de aanleg van de Koedijker vaart tussen Alkmaar
en Koedijk liet nog zo’n 25 jaar op zich wachten. De daartoe benodigde grond
werd ook toen pas aangekocht.

Van noemenswaardige vertraging als gevolg van conflicten of onvrede over de
verkoopprijs was vrijwel nergens sprake. Om tegenwerking bij het verwerven van
de gronden en een plotselinge stijging van de grondprijs te voorkomen, hadden
de bedijkers al bij de aanvraag van het octrooi het verzoek ingediend ‘dat van ghe-
lijcken sij vertoonders souden moghen aentasten ende gebruycken de omleggen-
de landen ende gronden tot het legghen ende maecken vanheure dijcken ende
plempwercken nodich, midts de eyghenaers daervan betalende tot tauxatie van
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80  Danner, 1983, 28-31. De bestuurders van de Zijpe, beducht voor oncontroleerbaar hoge waterstanden
in hun polder, waren fel gekant tegen afwatering van de Schermerboezem via het Jacob Claassluisje en de
Grote Sloot in de Zijpe op de Noordzee. Zij verzetten zich daarom tegen de voor dit scenario vereiste capa-
citeitsverhoging van de sluis.

Afb. 4.5.2  Kavelkaart van de Schermer (noorden links), de zogenaamde Grote Kaart van Pieter Wils, 1635.



eenighe neutrale, bij ons daertoe te committeren’.81 Dit verzoek was ingewilligd,
het octrooi bepaalde dat de benodigde gronden tegen een redelijke prijs moch-
ten worden overgenomen. Als het niet lukte om tot overeenstemming te komen,
dan kon men een beroep doen op voor het slechten van geschillen aangestelde
commissarissen. Deze hielden in april 1633 een groot aantal zittingen, waarbij al-
lerlei grieven, waaronder onvrede over de prijs van de diverse lapjes grond, aan de
orde kwamen.82 Doorgaans spoorden zij beide partijen aan om te proberen hun
geschil in de minne te schikken. Als de bedijkers al met werk in een omstreden ge-
bied waren begonnen, moesten zij, om de onderhandelingen een kans te geven,
dit voor zes à acht dagen onderbreken. Daarna konden zij weer hun gang gaan.
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81  Danner, 1983, 36. Al in februari 1633 werden Willem Hendriksz. en Pieter Brandewijn als taxateur ‘van-
wege de Schermer gecommitteerd’: RAA, AWS inv. nr. 44, 26 februari 1633.
82  RAA, AWS inv. nr. 774.

Afb. 4.5.3  De door Claes Jansz. Visscher gegraveerde kavelkaart van de Schermer (noorden links) vermeldt
dat het om een weergave van de situatie in 1635 gaat, maar laat tegelijkertijd weten dat de kaart ‘met groote
verbeteringe int licht’ is gegeven. Dit duidt op een wat latere verschijningsdatum dan van de andere kort na
verkaveling verschenen kavelkaarten.



Prijzen en kosten

Op vrijwel alle trajecten rond de Schermeer fungeerde de Hondsbossche roede
(3,42 m) of morgen (800 roede2 of 0,938 ha) bij afbakening en taxatie van de stuk-
ken grond als basis, zodat de totstandgekomen prijzen zonder meer met elkaar
kunnen worden vergeleken. Deze werden meestal opgegeven per vierkante roede
(11,7 m2), een enkele keer per morgen. Alleen in de banne van Oudorp hanteer-
den de landmeters de lokaal in gebruik zijnde Geestmerambacht buitenbans
maat (roede van 3,49 m). Prijzen werden hier opgegeven per gars (een derde deel
van een morgen of 0,292 ha) of snees (een twaalfde gars). In de hierna volgende
analyse hebben alle prijzen, tenzij anders vermeld, betrekking op oppervlakken
uitgedrukt in Hondsbossche morgen.

Onder de rubriek ‘Ander Uitgiff tot betaling van landen, soo tot het delven van-
de ringsloot als t leggen vande ringdijck, ende t maecken van uijtwateringen,
mitsgaders tot d’uitwateringhen nae Nauwernae ende de Zijpe verdolven’, ver-
meldden de rekeningboeken van elk gekocht stuk land de naam van de vorige
eigenaar, het oppervlak, de prijs per vierkante roede, het uit te keren bedrag en
de overeengekomen betalingstermijnen.83 Soms trad een lokale bestuurder op als
vertegenwoordiger van een groep landeigenaren. In die gevallen vermeldde het
rekeningboek slechts de uitgekeerde bedragen. Dit was bijvoorbeeld het geval in
de banne van Assendelft, waar schout Barend de Jong de belangen van zijn dorps-
genoten behartigde.84 Over de kwaliteit van de vele kleine lapjes grond valt in de
rekeningboeken niets terug te vinden. Alleen als het een erf betrof of rietland,
werd hier melding van gemaakt. We weten niet welke criteria de taxateurs bij hun
waardebepaling in acht namen en in hoeverre ze zich hielden aan de prijzen die
gangbaar waren in de nabije omgeving. De resultaten duiden er echter op dat ze
zich er niet eenvoudig vanaf maakten door het hanteren van een uniforme prijs.
Zelfs binnen de banne van één dorp kwamen grote variaties voor. Een relatie met
de grootte van het land, zoals uit een studie naar landpachten in Holland in de pe-
riode 1500-1650 naar voren kwam, lijkt niet aan de orde.85 De enige richtlijn die
kan worden teruggevonden is dat rietland maar half zoveel opbracht als grasland
of akkerland: ‘rietland twee roeden voor een’.86 Woonerven brachten het meeste
op, tussen de 6 en 7 gulden per vierkante roede (4.800-5.600 gulden per morgen).

Ondanks de grote spreiding bleken de prijzen voor grasland elkaar in de mees-
te gebieden niet veel te ontlopen: 1.800 à 2.000 gulden per morgen (1.900 à 2.100
gulden per ha).87 De hoogste prijzen kwamen tot stand aan de westkant van het meer,
in de bannen van Boekel en Akersloot, en in het noordoosten bij Ursem en Oter-
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83  RAA, AWS inv. nrs. 384-389.
84  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 400v.
85  Kuys en Schoenmakers, 1981, 39.
86  RAA, AWS inv. 775.
87  De gegevens in de rekeningboeken laten geen mathematisch correcte berekening van de gemiddelde
grondprijs toe, daarvoor ontbreken teveel gegevens. Het gaat hier om een zo goed mogelijke schatting.



leek: gemiddeld ruim 2.000 gulden. De gronden bij Krommenie en Assendelft ble-
ven daar licht bij achter: 1.700 gulden. In onze verdere analyse gaan we uit van een
gemiddelde van 1.900 gulden per morgen (2.000 gulden per ha).

Met de grondaankoop was veel geld gemoeid. De onteigeningen betroffen over
het algemeen weliswaar slechts kleine lapjes grond, maar het ging om heel veel
van die stukjes. De aankoop van land groeide uit tot de grootste uitgavenpost van
de droogmakerij: ruim 750.000 gulden (tabel 4.7). Het grootste deel, 560.000 gul-
den, betrof de strook rondom het meer, maar ook de stukjes land langs de twee
uitwateringen kostten veel geld: 76.000 gulden op het traject naar Nauerna en
113.000 gulden op dat naar de Zijpe. Dit laatste bedrag is inclusief de uitgaven
vele jaren later voor het voltooien van de uitwatering naar het noorden.88
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88  RAA, AWS inv. nrs. 409-416. Er wachtte toen nog een uitgavenpost van 23.000 gulden.

Afb. 4.5.4  Van het oude land dat voor bedijkingsdoeleinden werd aangekocht, was na bedijking meestal nog
een deel voor agrarische doeleinden beschikbaar. De binnen de ringdijk gelegen stukken grond werden samen
met het nieuw land verkaveld. De buiten de ringdijk gelegen, vaak kleine, lapjes grond werden kort na verka-
veling in kaart gebracht en vervolgens verkocht. In de Schermer stelde A. Harcksz. na opmeting door de land-
meters Baert Claesz. en Dirk Verdoes in 1637 een kaartboek van deze gronden samen.



Tabel 4.7  Bedijkingsuitgaven

rekening                    okt   feb   apr    apr    apr     apr     apr   apr 1660-
1634  1636  1637  1638  1639   1640  1641  1642  1670 totaaltotaal

(kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (%)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
aankoop van landa 177 245 162 129 21 0,3 24 757 29
ringdijk en ringslootb 310 51 9 370 14
molensc 167 134 27 1 1 358 14
infrastructuurd 8 204 110 58 15 14 408 16
uitwateringen naar 
Nauerna en de Zijpeb 167 18 3 5 48 240 9,2
materiaal- en transport-
kosten 197 37 19 253 9,7
lonen en onkosten-
vergoedingen 25 44 23 13 104 4,0
schadeloosstellingen 26 9 7 3 2 2 2 25 75 2,9
rente op leningen 0,7 10 8 5 24 0,9
diverse 11 4 4 2 21 0,8
totaal 1088 756 370 210 38 16 2 5 96 2609 100
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a inclusief de in leningen omgezette betalingsverplchtingen.
b exclusief kosten van landaankoop en materiaalkosten.
c inclusief installatie- en materiaalkosten.
d exclusief materiaalkosten.
Bronnen: RAA, AWS inv. nrs 384-391 en 409-419.

Eveneens inbegrepen in genoemde bedragen zijn de betalingsverplichtingen die
niet werden afbetaald, maar in leningen omgezet.89 Begin juni 1636, toen een
groot aantal termijnen voor betaling verviel, spoorden de hoofdingelanden de
penningmeester aan deze mogelijkheid te onderzoeken: ‘omme tot laste van de
polder bij negotiatie te mogen aennemen van gewesene eijgenaers van landen tot
de dijkagie geemploijeerd sodanige penningen als haar oover t verschene cus-
tingh competeren, staant tegens de penninck twintich, ende daer van obligatie te
passeren’.90 Op dat moment was ruim de helft van de overeengekomen bedragen
al uitbetaald, maar kennelijk wilden de bestuurders de ingelanden niet met nog
meer omslagen belasten dan strikt noodzakelijk was. Zij hadden het in de eerste
jaren van de polder toch al moeilijk. We weten niet welk deel van de nog uitstaan-
de schuld de hoofdingelanden voor conversie voor ogen hadden. Ook is niet be-
kend of alle schuldeisers werden benaderd en of het moeite kostte hen over te ha-
len. Vast staat echter dat 70 eigenaars bereid waren om hun vordering in een
lening om te zetten, vooral in de bannen van Akersloot (37.000 gulden) en
Noordschermer (14.000 gulden). Individueel ging het niet om al te grote bedra-
gen. Slechts in enkele gevallen kwamen de leningen boven de 2.000 gulden uit.
Langs de uitwateringen naar het noorden en het zuiden vond deze methodiek
weinig toepassing. Alles bij elkaar werd voor 74.000 gulden aan landaankoop in le-
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89  Zie paragraaf 4.3.
90  RAA, AWS inv. nr. 44; 8 juni 1636. Custing: vervaldatum.



ningen geconverteerd, vrijwel evenveel als op de geldmarkt werd geleend. De in-
gelanden hoefden als gevolg 12 gulden per morgen minder aan omslagen op te
brengen. Daar stond wel een kleine jaarlijkse lastenverhoging in de jaren daarna
tegenover. Op de totale som van 750.000 gulden die met de aankoop van land was
gemoeid stelde het allemaal niet zoveel voor: minder dan 10 procent van het te
betalen bedrag werd naar later jaren verschoven.

Aan de hand van de totale uitgave en de gemiddelde grondprijs kan een ruwe
schatting worden gemaakt van de hoeveelheid aangekochte grond: circa 400
Hondsbossche morgen (375 ha). Dit komt overeen met 485 morgen Schermer
landmaat. Om 6.090 morgen nieuw land te winnen, werd 485 morgen oud land
opgeofferd, 8 procent van het nieuwe areaal. In de praktijk viel deze vernietiging
van land iets lager uit, aangezien de aangekochte perceeltjes in veel gevallen gro-
ter waren dan men uiteindelijk nodig had. De resterende stukken werden na en-
kele jaren weer verkocht.91 De hoeveelheid verdolven land bleef daardoor tot 7
procent beperkt en de netto uitgaaf kwam ruim 100.000 gulden lager te liggen.92

Rondom het meer ging het om 300 Hondsbossche morgen (281 ha) of 240.000
vierkante roede.93 Gaan we uit van een 8.500 Hondsbossche roede (7.600 Zijpse
dijkroede) lange strook, dan volgt daaruit een gemiddelde breedte van 28 Honds-
bossche roede (25 Zijpse roede of bijna 100 m).94 De ringvaart aan de westkant
van de polder was 14,5 Zijpse roede breed, de daarnaast opgeworpen ringdijk, in-
clusief de bermen aan weerskanten, 7 roede. Tellen we hierbij nog een paar roe-
de op voor andere voorzieningen, dan blijkt de berekende breedte van het aan-
gekochte land aan deze zijde van het meer aardig overeen te komen met wat we
mogen verwachten. Op de trajecten in het zuiden en oosten lagen de zaken iets
gecompliceerder, maar ook daar lijkt de berekende breedte aardig in overeen-
stemming met de verwachte waarde. Aan de oostkant van het meer waren ring-
vaart (5,75 roede) en ringdijk (4,5 roede) weliswaar aanzienlijk smaller dan in het
westen, maar op deze trajecten waren aanzienlijke stukken grond bestemd voor
de grote molengangen bij Schermerhorn en Driehuizen en had men ook nog oud
land nodig voor het opwerpen van nieuwe zomerdijken langs het Schermereiland
en de Mijzerkoog. In het zuiden, waar grote gedeeltes van de ringdijk en ringvaart
door open water liepen, hoefde uiteraard geen land te worden aangekocht, maar
op de trajecten door de Molenbuurter en Hornicker Vennen was extra veel grond
nodig. Niet alleen voor de 21,5 roede brede ringvaart aldaar, maar vooral om aan
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91  RAA, AWS inv. nrs. 386-390 en 782-783. In de jaren 1637 tot en met 1640 vloeide door verkoop 84.000
gulden terug in de polderkas. In later jaren komt daar nog 20 duizend gulden bij.
92  In het in tabel 4.7 weergegeven overzicht van bedijkingsuitgaven is bij de rubriek landaankoop geen re-
kening gehouden met de ruim 100.000 gulden die bij verkoop van ongebruikte stukjes land weer terug-
vloeide in de kas van de polder.
93  Een uitgaaf van 570.000 gulden voor land tegen 1.900 gulden de morgen komt overeen met de aan-
koop van 300 morgen.
94  De ringdijk rondom de Schermer was 7.600 Zijpse dijkroede lang. De oude Huigendijk, die in de ring-
dijk werd opgenomen, is hierbij niet inbegrepen.



specie te komen voor de aangrenzende plempdijken. Al met al komt een gemid-
delde van 25 roede voor de breedte van de strook aangekocht land realistisch
over.

4.6  Ringdijk en ringvaart

Het tracé

Het octrooi van de Schermer ging ten aanzien van het tracé van de ringdijk en
ringvaart niet veel verder dan enkele ruwe aanduidingen.95 De overheid was meer
geïnteresseerd in de afmetingen van de ringvaart dan in de precieze loop. Zo
diende aan de westzijde van de polder, vanaf het Zeglis bij Alkmaar naar het zui-
den, een 16 roede (55 m) breed kanaal te komen.96 Bepalingen over de precieze
loop ontbraken. Het octrooi gaf ook niet aan waar de ringvaart aan de zuidkant
van het Schermeer naar het oosten diende af te buigen. Gezien de mededeling
dat het Langemeer niet bedijkt mocht worden, moest dit wel ergens ter hoogte
van Akersloot zijn. De oostelijke ringsloot moest vervolgens vanaf de Vuile Graft
noordwaarts gaan tot bij Ursem.

Op 22 februari 1633, tijdens de eerste plenaire vergadering van hoofdingelan-
den, stelden zij het definitieve tracé grotendeels vast.97 Aan de westzijde van het
Schermeer, tussen Jan Boijes in het noorden en Akersloot in het zuiden, kwam de
ringdijk grotendeels op oud land te liggen, maar toch bevatte dit traject de nodi-
ge uitdagingen. Bij Jan Boijes liep de dijk over korte afstand door open water en
verderop stelde een moerassige omgeving de aannemers voor een lastige opgave.
Ten oosten van Oudorp maakte men het zich makkelijk door de oostwaarts uit-
stekende landtong, de Kerkebosch van Oudorp genaamd, mee in te polderen; dit
oude land bleef als een langgerekte driehoek in het landschap zichtbaar.98 Ver-
volgens werd het Zeglis, de grote toegang over water naar Alkmaar, overgestoken.
Dat moest zodanig gebeuren dat het scheepvaartverkeer daar geen hinder van on-
dervond. Zuidelijk van het Zeglis, tenslotte, op het traject langs Boekel en Lamoir
richting Akersloot, waren weer problemen te verwachten met moerassig terrein.

Vanaf Akersloot ging het oostwaarts richting de Vuile Graft bij Graftdijk, een
traject vol hindernissen, omdat het open water van het Schermeer en het Lange-
meer, die hier in elkaar overgingen, in de volle breedte moesten worden overge-
stoken. Om de stukken plempwerk zo kort mogelijk te houden en de aan te leg-
gen dijk over een zo klein mogelijke afstand bloot te stellen aan het geweld van de
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95  Danner, 1983, 39-40.
96  De in het octrooi gespecificeerde afmetingen van de ringdijk en ringvaart waren op basis van de
Hondsbossche roede (3,42 m) als maateenheid.
97  RAA, AWS inv. nr. 44, 22 februari 1633, agendapunten 9 en 11. Van vergaderingen vóór deze datum zijn
geen notulen teruggevonden.
98  Het oude schiereiland de Bosch valt ook op de kavelkaarten van de polder goed te herkennen.



bij zuidwester storm opgezweepte golven van het Langemeer, werden de zich op
deze hoogte bevindende eilandjes, de Molenbuerter en de Hornicker Vennen en
iets verderop de Akersloter Wouden, in het traject opgenomen. De zuidelijke
ringvaart mondde tenslotte uit in de Vuile Gracht, een belangrijke verbinding
met het Starnmeer, die open moest open blijven voor zowel de afvoer van het wa-
ter van de Schermerboezem als voor de scheepvaart.

Op het tracé van de Vuile Graft naar het noorden was het zaak de rondom het
Schermereiland liggende zomerdijken zoveel mogelijk te ontzien. Dat was echter
lang niet overal mogelijk, daarvoor bood de buitendijkse strook land onvoldoen-
de ruimte. Zo waren de bedijkers op het eerste deel van het traject, tussen de Vui-
le Graft en Driehuizen, genoodzaakt de Graftpolderdijk naar het oosten te ver-
plaatsen. De aannemers moesten daar dus dubbel werk verrichten. Tevens kreeg
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Afb. 4.6.1  Aan de noordkant
van de Schermer konden de be-
dijkers volstaan met de oude
Huigendijk als onderdeel van de
ringdijk en op dit traject had de
polder ook geen eigen ringvaart
nodig voor afwatering. De langs
de Huigendijk lopende ring-
vaart van de Heerhugowaard
kon als gevolg van een lager wa-
terpeil niet worden aangesloten
op de Schermer ringvaart. Deze
laatste omgaf de polder nu
slechts aan drie zijden en eindig-
de in het noordoosten, even ten
westen van Rustenburg. Uitsne-
de van de kavelkaart van Claes
Jansz. Visscher (1635, noorden
links). 



men ook hier weer met moerassig terrein te maken. Inpoldering van het schierei-
land de Blokkers leidde tot de bekende voordelen: een kortere ringdijk en oud
land aan de binnenkant van de dijk, uitermate geschikt voor de plaatsing van en-
kele bovenmolens.

Noordelijk van Driehuizen liep het tracé via Wouthuizen naar het gehucht de
Laan, waar de noordwest hoek van de polder Menningweer werd gerond, vervol-
gens in oostelijke richting naar het dorp Schermer en van daar langs de oude
Schermer kerk naar het Zwet bij Schermerhorn. We zagen al dat de bedijkers zich
tussen Schermerhorn en de Vuile Graft in eerste instantie een ringdijk en ring -
sloot wilden besparen, door hun polderwater te lozen op de westelijke Beemster
ringvaart bij Schermerhorn.99 De protesten van de Beemster bestuurders waren
zo fel, dat men dit plan heeft laten varen. Genoemde ontwikkelingen waren er
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99  Danner, 1983, 17 e.v. en WA, AWB inv. nr. 388.

Afb. 4.6.2  De situatie bij de overtoom van Jan Boijes op een kaartje in het ‘Caertboeck van de Schermer’
(1637, noorden rechts). De westelijke ringvaart van de Schermer (op de kaart van rechtsonder naar linksbo-
ven) loopt hier aan de noordwestkant van de polder dood. De zuidelijke ringvaart van de Heerhugowaard be-
vindt zich rechts van de kaart en staat in directe verbinding met de kolk langs de weergegeven strijkmolen (bo-
venaan de tekening) en het water aan de noordwestzijde van de overtoom. De bij Oudorp geplaatste
strijkmolens van de Heerhugowaard, waarvan er hier één zichtbaar is, malen het water van de Raaksmaats-
boezem uit in de Schermer ringvaart.
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Afb. 4.6.3  Op een kaartje uit ca. 1675 staat de overtoom bij Jan Boijes afgebeeld (noorden boven). Tussen
de Heerhugowaard (rechtsboven) en de Schermer (rechtsonder) loopt de ringvaart van de Heerhugowaard, met
aftakkingen naar Alkmaar (naar links op de kaart) en Oudorp (via de Tochtsloot linksonder op de kaart).
Schepen in de ringvaart van de Heerhugowaard konden via de overtoom bij Jan Boijes de hoger gelegen Scher-
mer ringvaart (rechtsonder) bereiken.



waarschijnlijk mede debet aan dat het tracé tussen Driehuizen en Schermerhorn
pas in een later stadium aan bod kwam. Voorlopig kon men voldoende vooruit,
zolang de zwakste plekken in de bestaande dijk tussen Schermer en Schermer-
horn wat werden opgeknapt.100 In het voorjaar van 1635 kwamen de werkzaam-
heden hier pas op gang. Op 6 april van dat jaar werd ‘goet gevonden te arresteren
de roying van 3-huysen noortaen, zulks deselve afgesteeckt is en op 9 mei werden
de dijkvakken aanbesteed.101 Op de door Baert Claesz. in december 1633 vervaar-
digde kaart van de Schermer valt te zien dat de vanaf de Vuile Graft naar het noor-
den lopende ringdijk op dat moment niet verder ging dan tot even ten zuiden van
Driehuizen. De overige dijkvakken waren toen al vrijwel gereed.

Eén van de grootste obstakels aan de oostkant van de polder vormde de over-
steek van het Zwet, de eeuwenoude verbinding bij Schermerhorn tussen het
Schermeer en de Beemster. Ook hier ontkwam men niet aan het leggen van een
plempdijk. Op het verdere traject langs de Mijzerkoog naar Ursem had men met
het oog op de daar geplande molengang een brede strook land nodig.

Aan de noordkant van de Schermer hoefde geen nieuwe dijk te worden aange-
legd. Bij de inpoldering van de Heerhugowaard hadden de bedijkers geen ge-
bruik gemaakt van de oude Huigendijk, maar was even ten noorden daarvan een
nieuwe dijk geformeerd. Aangezien de Huigendijk nog steeds als waterkering
dienst deed en in redelijk goede staat verkeerde, konden de bedijkers van de
Schermer deze goed in hun ringdijk inpassen en zich daarmee heel wat kosten be-
sparen. Met zijn lengte van circa 6 km zou de Huigendijk een substantieel deel
gaan uitmaken van de in totaal ongeveer 32 km lange ringdijk van de Schermer.
Ook de Drechterlandse dijk tussen Ursem en Rustenburg kon met enkele kleine
aanpassingen als ringdijk gaan fungeren.102 Er was evenmin een noodzaak tot ver-
lenging van de ringvaart ten westen van Rustenburg. De tussen Oterleek en Rus-
tenburg geprojecteerde molens konden hun water uitslaan in het daar doodlo-
pende stuk van de ringvaart en langs de Huigendijk konden de bedijkers het
zonder een eigen ringvaart stellen.103 Op het traject tussen Jan Boijes en Oterleek
grensde de Huigendijk aan de zuidelijke ringvaart van de Heerhugowaard, on-
derdeel van de lager gelegen Raaksmaatsboezem. Afwatering op deze vaart was
geen optie. De problemen in de Raaksmaatsboezem, verergerd na droogmaking
van de Heerhugowaard, waren al groot genoeg.

Als gevolg van de gekozen aanpak werd de ringvaart om de Schermer geen ring
in de strikte zin van het woord. Voor de scheepvaart van en naar Alkmaar was de
nieuwe situatie niet ideaal. Alleen met gebruik van overtomen of sluizen kon langs
de noordkant van de Schermer nog naar het oosten worden gevaren.
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100  RAA, AWS inv. nr. 44, 2 september 1634.
101  RAA, AWS inv. nr. 44, 6 en 28 april 1635.
102  Danner, 1983, 20.
103  De enkele jaren eerder bij Rustenburg geplaatste strijkmolens van de Heerhugowaard sloegen even-
eens hun water uit in dit doodlopende stuk ringvaart, onderdeel van de Schermerboezem.



Bestek

Over de afmetingen van de ringdijk en ringvaart zijn we goed geïnformeerd dank-
zij een uitvoerige beschrijving van het ‘Besteck vande Ringdijck ende Ringsloot’
(tabel 4.8).104 Alleen de gegevens over de dijkvakken van Driehuizen via Scher-
merhorn naar Rustenburg ontbreken. Van de ringvaart weten we echter, dankzij
een in 1637 door Uitwaterende Sluizen opgemaakte ‘keur opde ringsloot ende
watertochten van die van de Schermer’, dat deze op het gehele traject aan de oost-
kant van de polder dezelfde afmetingen had.105

Tabel 4.8  Ringdijk en ringvaart - afmetingen

traject ringdijk ringvaart
onderkant bovenkant bovenkant breedte breedte diepted

'toeleggens' 'kruin' 'kruin' aan het op de
breed breed hooga oppervlakb bodemc

(roede-voet) (roede-voet) (voet) (roede-voet)(roede-voet) (voet)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Huigendijk - Zeglis 3-6 1-6 6 5-4 3-4 8
Zeglis - Akersloot 4-6 1-6 6 14-6 12-4,5 8,5
Akersloot - Vuile Graft

over eilanden 3-6 1-6 7 21-6 19-4,5 8,5
door open water 4-6 1-6 7 21-6 8,5

plempdijk bij de Vuile Graft 3-6 1-6 7
Vuile Graft - Ursem 3-0 1-6 6 5-9 3-9 8
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: afmetingen in Zijpse dijkmaat.
a hoogte boven het winterpeil van de Schermerboezem.
b breedte ter hoogte van het zomerpeil van de Schermerboezem.
c de vaart loopt aan beide kanten schuin omhoog, anderhalve voet per voet hoogteverschil
d diepte beneden het zomerpeil van de Schermerboezem.
Bronnen: RAA, AWS inv. nrs. 774 en 955.

Anders dan in het octrooi, dat de afmetingen waaraan de ringvaart had te voldoen
in Hondsbossche roede (3,42 m) opgaf, werd bij aanbesteding van de verschil-
lende dijkvakken van de Zijpse dijkroede (3,82 m) gebruik gemaakt.106 Dit ver-
klaart de discrepantie tussen de in het octrooi opgegeven waarden voor de breed-
te van de ringvaart en die in het bestek. Zo werd de ringvaart aan de westzijde van
de Schermer 14,5 roede breed aangelegd, terwijl het octrooi 16 roede stipuleer-
de. Omrekening van het voorschrift naar Zijpse dijkmaat geeft een breedte van
14,3 roede, zodat de bedijkers bij de uitvoering van de werkzaamheden ruim-
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104  RAA, AWS inv. nrs. 774 en 955.
105  WA, AUS inv. nr. 1151.
106  Alleen op het traject tussen Jan Boijes en het Zeglis fungeerde bij aanbesteding zowel de Hondsbos-
sche roede als de Zijpse dijkroede als maateenheid. Ook bij de andere grote polders in het Noorderkwar-
tier, zoals de Beemster, Purmer, Heerhugowaard, en later de Starnmeer, gebruikte men de Zijpse dijkroede
als maateenheid in bestekken.



schoots aan de gestelde voorwaarde voldeden. Ook op de andere trajecten hiel-
den de bedijkers zich goed aan de voorschriften, aan de zuidkant van de polder
zelfs wel heel ruim. Op het grootste deel van het traject van Akersloot naar het
oosten werd de ringvaart bijna twee maal zo breed (21,5 roede Zijpse dijkmaat) als
voorgeschreven (11 Hondsbossche roede of 10 roede Zijpse dijkmaat). De door
Alkmaar vurig gewenste ruime afmetingen voor de belangrijkste vaarroute naar
de stad zullen hier niet vreemd aan zijn geweest. Op het laatste stuk vóór de Vuile
Graft, ten noorden van de Akersloter Wouden, en dus na de afslag van de vaar-
route via het Stierop naar de nieuwe aan te leggen uitwatering naar Nauerna,
waar geen noodzaak meer was om van de in het octrooi gestelde eis van 11 roeden
af te wijken, hield men zich weer keurig aan het octrooi.

Aan de oostkant van de polder, tussen de Vuile Graft en Ursem bedroeg de
breedte van de nieuwe vaart 5 roede en 9 voet Zijpse maat, net iets meer dan de in
het octrooi gestelde 6 roede Hondsbosse maat. Op de polderkaarten van Pieter
Wils, S. van Esveldt en Claes Jansz. Visscher komen de uiteenlopende afmetingen
van de ringvaart op de diverse trajecten goed tot uiting.107

Als voorzorgsmaatregel tegen het afkalven van de oevers werden deze glooiend
aangelegd. Per voet hoogteverschil nam de breedte van de 8 voet diepe ringvaart
aan weerszijden met 1,5 voet toe, zodat de vaart aan het oppervlak 2 roeden bre-
der was dan op de bodem. Ten aanzien van de diepte refereerde het octrooi naar
het zomerpeil, terwijl de bedijkers in hun bestekken het een voet hoger ‘geslagen
peil’ als referentie gebruikten.108 De in het octrooi voorgeschreven diepte van 7
voet voor de ringvaart kwam dus overeen met een diepte van 8 voet in het bestek.
Een specificatie voor de westelijke ringvaart van 8,5 voet Zijpse dijkmaat beneden
het geslagen peil, betekende dat de bedijkers ook wat betreft deze parameter
ruimschoots aan hun verplichtingen voldeden. Het veilig stellen van de scheep-
vaartbelangen van Alkmaar zal ook hier wel weer aan ten grondslag hebben gele-
gen.109

De afmetingen van de ringdijk rondom de polder ontliepen elkaar niet veel, al
kozen de bedijkers op de trajecten met veel open water voor een wat zwaardere
uitvoering (tabel 4.8). De dijken werden daar aan de onderkant een roede breder
gemaakt en de kruin kwam een voet hoger te liggen. Daarmee waren de schuin
oplopende hellingen op deze meer risicovolle plaatsen iets minder steil.
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107  Deze kaarten bevinden zich in het Regionaal Archief Alkmaar onder de catalogus nummers PR
1003194 (S. van Esveldt), PR 1005077 (Pieter Wils) en PR 1005083 (Claes Jansz. Visscher).
108  In het bestek van de ringvaart tussen Jan Boijes en het Zeglis staat dat het zomerpeil een voet Zijpse
dijkmaat lager ligt dan het geslagen peil, dat het winterpeil aangeeft.
109  Aten, 1995, 73-74.



Aanbesteding

De perken waarin de dijkvakken bij aanbesteding waren opgedeeld liepen qua
lengte van traject tot traject sterk uiteen. Relatief kort waren ze op de eenvoudige
dijkvakken tussen Jan Boijes en het Zeglis (25 roeden) en tussen de Vuile Graft en
Schermerhorn (50 roeden). Tussen het Zeglis en de Vuile Graft, waar de enorme
afmetingen van de ringvaart en het moeilijke terrein de aannemers voor een bij-
zondere opgave stelden en alleen grote en ervaren ondernemers voor uitvoering
in aanmerking kwamen, was voor langere stukken gekozen. Met slechts 13 per-
ken, ieder 100 à 400 roede lang, werd deze afstand overbrugd. Het ging om stuk
voor stuk gigantische projecten, waar grote sommen geld mee gemoeid waren en
die elk de inzet van honderden arbeiders vereisten. De aanneemsommen reikten
hier tot ruim boven de 20.000 gulden per perk.110 Gaan we ervan uit dat deze pro-
jecten in 5 maanden klaar kwamen, dan komt dat neer op 150 à 200 man perso-
neel per aannemer.111 Veel van deze grote ‘werkbazen’ waren er waarschijnlijk
niet en het valt te begrijpen dat de bedijkers erop gebrand waren de weinige kan-
didaten die zij kenden aan zich te binden, zeker als zij ervaring in dit soort werk
hadden en een goede reputatie genoten. Het kwam daarom goed uit dat een aan-
tal van de hoofdingelanden van de Schermer bij de droogmaking van de Heer-
hugowaard betrokken was geweest en dus goed op de hoogte was van de daar op-
gedane ervaringen. Zes van de bij die droogmakerij betrokken aannemers
werden nog voor de openbare aanbesteding gepolst of ze bereid waren ‘op eigen
risico’ één van de grote perken op zich te nemen.112 Voor de andere dijkvakken
volgde men de normale aanbestedingsprocedure.113 De voorspoedige gang van
zaken duidt erop dat de bedijkers er zonder al te veel moeite in slaagden het werk
aan de man te brengen. Nergens valt ook maar iets terug te vinden waaruit kan
worden opgemaakt dat een tekort aan aannemers of werklui de voortgang heeft
belemmerd.

In de loop van 1633 en 1634, de periode die door het eerste rekeningboek werd
bestreken, waren niet minder dan 51 aannemers bij de aanleg van de ringdijk en
ringvaart betrokken, waarbij een groot aantal meerdere perken had aangeno-
men. Gemiddeld kregen zij bijna 6.000 gulden uitbetaald. De spreiding in de aan-
neemsommen was echter groot: 14 aannemers kwamen boven het gemiddelde
uit, bijna de helft bleef (ver) onder de 1.000 gulden steken.
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110  RAA, AWS, inv. nr. 384, f. 44-50.
111  Bij deze berekening is uitgegaan van 125 werkdagen en een dagloon van 1 gulden per dag.
112  RAA, AWS inv. nr. 44; bijeenkomst 22 februari 1633. Het betrof de aannemers Willem Oukersz., Jan
Jansz. Gorcum uit Langedijk, Gerrit Pietersz. Neef uit Purmerend, Jan Pietersz, Boerman, Dirk Cornelisz.
Hartoch en Cornelis Baertsz. De vier eerstgenoemden gingen inderdaad aan de slag in de Schermer.
113  RAA, AWS inv. nr. 44, 22 februari 1633.



Tabel 4.9  Ringdijk en ringvaart - kosten

traject datum afsluiten rekening        totale        lengte kosten   kosten per
okt 1634 feb 1636 apr 1637 kosten (Zijpse per roede schaft
(kgld) (kgld) (kgld) (kgld) dijkroede) (gld) (gld)a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Huigendijk - Zeglis 16 1 17 613 28 0,81
plempdijk bij het Zeglis 28 28 290 98
Zeglis - Akersloot 134 5 139 1.389 100 0,88
Akersloot - Vuile Graft 86 4 90 1.020 88
plempdijk bij de Vuile Graft 4 0,5 4 36 109
Vuile Graft - Driehuizen 18 2 19 699 28 0,74
Driehuizen - Schermerhorn 37 9 46 2.225 21 0,55
plempdijk bij Schermerhorn 3 3 49 59
Schermerhorn - Ursem 11 1 12 677 18 0,47
Ursem - Rustenburg 10 1 11 598 18 0,47

totaal 310 51 9 370 7.596 49
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: kosten zijn exclusief materiaalkosten.
a kosten per schaft zijn berekend op basis van de afmetingen van de ringvaart ter plaatse.
Bronnen: RAA, AWS inv. nrs. 384-386.

Kosten

Het grootste deel van de ringdijk en ringvaart kwam nog in 1633 klaar en we vin-
den de meeste uitgaven dan ook in het eerste rekeningboek terug (tabel 4.9). De
ringdijk vertoonde bij het opmaken van de rekening hier en daar nog wel zwakke
plekken en de ringvaart was nog niet overal op de vereiste diepte, maar met de
grote uitgaven was het in oktober 1634 gedaan. De in het tweede rekeningboek
voorkomende rekeningen hadden, afgezien van het traject tussen Driehuizen en
Schermerhorn, vooral betrekking op het uit de weg ruimen van onvolkomenhe-
den. Ook was er in 1635 al sprake van reparatie en onderhoud. Bij het achterha-
len van de aanlegkosten zijn niettemin alle in het tweede rekeningboek vermelde
uitgaven ‘ter saecke vant delven ende maecken vande ringsloot ende ringdijck
mitsgaders t verzwaren en repareren van deselve’ meegenomen.114 In het derde
rekeningboek was de balans volledig omgeslagen. De daarin vermelde uitgaven
dienden voornamelijk voor reparatie en onderhoud. Alleen op het dijkvak tussen
Driehuizen en Schermerhorn vond in 1636 nog nieuw werk plaats. In de jaren
daarna was alleen maar sprake van onderhoud.115
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114  RAA, AWS inv. nr. 385, f. 92. De uitgaven in het tweede rekeningboek waren klein vergeleken bij die
in het eerste en de onnauwkeurigheid als gevolg van deze simplificatie kan dan ook niet groot zijn.
115  Het onderhoud aan de ringdijk bleef zwaar op de begroting van de polder drukken. Alleen al tussen
februari 1636 en april 1642 vergde deze post ruim 86.000 gulden, dat is 14.350 gulden per jaar of een jaar-
lijkse belastingdruk van 2 gulden per morgen.



De ‘ter saecke vant delven ende maecken vande ringsloot ende ringdijck’ uitge-
geven bedragen tellen op tot 370.000 gulden (tabel 4.9).116 De echte kosten lagen
een stuk hoger, want de onder de desbetreffende rubriek vermelde bedragen had-
den alleen betrekking op arbeidsloon en waren exclusief materiaalkosten. De
houten palen en planken nodig voor het maken van beschoeiingen en bekistin-
gen werden verantwoord onder de rubriek ‘materialen’. Deze rubriek omvatte
echter niet alleen uitgaven ten behoeve van de ringdijk, maar ook voor allerlei an-
dere doeleinden, zoals funderingen van molens, sluisjes en bruggen.117 Omdat de
opgaven onder deze rubriek zich veelal in het duister hulden over de toepassing,
kunnen we slechts gissen naar het voor de ringdijk bestemde deel. De grote hoe-
veelheden hout die daarin werden verwerkt maken het echter aannemelijk dat
meer dan de helft van de desbetreffende uitgavenpost in het eerste rekeningboek
– 115.000 gulden voor hout – aan de ringdijk was gerelateerd.118 Betrekken we
deze kosten ook in onze beschouwing, dan liggen de uitgaven voor de ringdijk en
ringvaart in de buurt van de 450.000 gulden. De kosten van het oude land waarop
de aanleg plaats vond zijn daar nog niet bij inbegrepen.

De kosten per strekkende roede (exclusief materiaalkosten) liepen per dijkvak
sterk uiteen (tabel 4.9).119 Verreweg het duurst was het traject tussen het Zeglis en
de Vuile Graft (100 gulden per roede). De aanleg van de brede ringvaart en het
opwerpen van een zware dijk door moerassig gebied en open water maakten dit
traject extra arbeidsintensief. De plempwerken bij het Zeglis en de Vuile Graft de-
den daar niet voor onder.120 De overige dijkvakken waren aanzienlijk goedkoper
(18 à 28 gulden per roede); wel kwamen hier onderling nog grote verschillen
voor. Gaande van Driehuizen naar Schermerhorn, waar zich geen bijzondere ob-
stakels voordeden, bleven de uitgaven tot ongeveer 21 gulden per roede beperkt.
In het moerassige terrein tussen Jan Boijes en het Zeglis daarentegen kwamen de
kosten, ondanks de relatief bescheiden afmetingen van de ringvaart, op gemid-
deld 28 gulden uit. Op het traject tussen de Vuile Graft en Driehuizen (28 gulden
per roede) speelde mee dat er aan de oostkant van de ringvaart een nieuwe zo-
merdijk, de Graftpolderdijk, moest worden aangelegd.

Van de Schermer zijn geen kostenramingen bewaard gebleven, maar de bedij-
kers hebben bij de aanbesteding van de diverse dijkvakken ongetwijfeld calcula-
ties gemaakt op basis van het te verplaatsen aantal schaften grond.121 In de reke-
ningboeken valt hier niets van terug te vinden. Een prijs per schaft (4,65 m³)
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116  RAA, AWS inv. nrs. 384-386.
117  De kosten voor het hout in de bovenbouw van de molens maakte onderdeel uit van de aanbeste-
dingssom.
118  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 125-151. In de jaren na 1634 stellen de uitgavenposten voor het maken van
beschoeiingen en de aankoop van hout niet veel meer voor.
119  Deze kosten zijn dus exclusief die voor het gebruikte materiaal, voornamelijk hout.
120  Voor de wat lagere aanlegkosten van de ringdijk door het Zwet bij Schermerhorn hebben we geen ver-
klaring kunnen vinden.
121  Voor een nadere uiteenzetting van calculaties op basis van het aantal te verplaatsen schaften verwijzen
we naar de paragraaf over begrotingen in hoofdstuk 3.



komen we vrijwel nergens tegen.122 De enige uitzondering is een opgave in het
tweede rekeningboek van ‘het verleggen van 228 schaften aarde bij de eerste on-
dermolen bij Schermerhorn’: 10 stuivers per schaft.123 Omgekeerd kunnen wij de
gerealiseerde prijzen per schaft op de verschillende dijkvakken natuurlijk wel uit
de afmetingen van de ringvaart en de uitgekeerde bedragen afleiden (tabel 4.9).
Deze blijken redelijk overeen te stemmen met de aannames gemaakt voor de eer-
der besproken begrotingen van de Heerhugowaard en de Haarlemmermeer. Op
een relatief eenvoudig dijkvak, zoals tussen Driehuizen en Schermerhorn, waren
de bedijkers iets meer dan een halve gulden per schaft kwijt. Tussen het Zeglis en
Akersloot, waar het weg kruien van de specie uit de brede ringvaart meer inspan-
ning vroeg en het moerassige terrein de aannemers ook in ander opzicht voor
grote uitdagingen stelde, kostte een schaft bijna een gulden.

Op het traject tussen Akersloot en de Vuile Graft, waar zowel in open water als
op oud land werd gewerkt, was de gangbare rekenmethode niet zonder meer toe-
pasbaar. Het uitbaggeren van het brede kanaal vanuit bootjes in open water was
arbeidsintensief en de hoeveelheid opgebaggerde specie was waarschijnlijk on-
toereikend voor de op te werpen plempdijk, die vanaf de bodem van het meer
moest worden opgebouwd. Informatie ten aanzien van de hier toegepaste calcu-
latiemethode zijn we niet tegengekomen.

Konden de bedijkers op de overige trajecten dus een redelijke inschatting van
de kosten maken, het belette hen niet om nu en dan op basis van onrealistisch
lage sommen met aannemers in zee te gaan. Vooral op het traject tussen Jan Boij-
es en het Zeglis bleek door aannemers van diverse perken veel te laag ingeschre-
ven. Sommigen hielden er halverwege mee op, anderen wisten alsnog een hoge-
re aanneemsom te bedingen, soms tot het dubbele van het oorspronkelijke
bedrag. De aannemers die er halverwege de brui aangaven, werden nog wel voor
hun inspanningen beloond. Of de aan hen uitgekeerde bedragen overeenkwa-
men met de geleverde prestatie, valt uit de gegevens niet op te maken. Wel is dui-
delijk dat geen gebruik werd gemaakt van de in de in de aanbestedingscontracten
opgenomen clausules ten aanzien van boetes en het verhalen van extra kosten. De
bedijkers realiseerden zich ongetwijfeld dat er bij deze weinig kapitaalkrachtige
lieden niet veel te halen viel. Misschien zagen zij ook de onredelijkheid van een
dergelijk handelwijze in.

Op de andere trajecten kwamen dergelijke grove misschattingen veel minder
voor. De grote aannemers waren waarschijnlijk ervaren genoeg om een goede in-
schatting van de kosten te maken. Toch gold ook hier dat de uiteindelijke kosten
als gevolg van nazorg en onvoorziene werkzaamheden over het algemeen vijf à
tien procent hoger uitkwamen, dan op grond van de eerste aanneemsom mocht
worden verwacht.
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122  Een schaft op basis van de Zijpse dijkmaat heeft een volume van 4,65 m³.
123  RAA, AWS inv. nr. 385, f. 333v.



4.7  Molens

Met 52 molens werd de Schermer leeggemalen. Aanbesteding en installatie ge-
schiedde in twee etappes. Nog in de loop van 1633 gingen de opdrachten voor de
eerste 36 molens de deur uit. Zij waren bestemd als boven- en middelmolen dienst
te gaan doen. In de loop van 1634 volgden de aanbestedingen voor 16 onder- en
poldermolens. Voor een gedetailleerde beschrijving van de fasering waarmee het
molenbestand tot stand kwam, de locaties die voor installatie werden geselecteerd
en de niveaus waarop de molens kwamen te staan, verwijzen we naar een recente
publicatie.124 Hier kunnen we met een samenvatting volstaan.
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124  Van Zwet, 2004 ‘De 52 watermolens van de Schermeer’, 65-140.

Afb. 4.7.1  Het molenbestand in de Schermer zoals dat tot in de twintiger jaren van de 20e eeuw heeft stand
gehouden: aan de rand van de polder drie grote molengangen met in totaal 10 ondermolens (I), 12 middel-
molens (II) en 14 bovenmolens (III) en verder 14 poldermolens verspreid over de polderafdelingen A tot en met
O. Oorspronkelijk telde de polder 52 molens. De twee rond 1850 weggehaalde ondermolens aan de Noorder-
vaart ontbreken op deze kaart.



Op 20 juni 1634, direct na het sluiten van de ringdijk, nam het malen vanaf vijf
locaties langs de ringdijk, op speciaal voor dit doel ingedijkte stukken oud land,
een aanvang.125 Om een zo hoog mogelijke maalcapaciteit te bereiken, werden
alle 36 boven- en middelmolens gelijk ingezet. Daartoe was wel een kunstgreep
nodig. Het voor de middelmolens geëigende niveau stond nog onder water en
deze molens kwamen daarom net als de bovenmolens op ingedijkt land te staan,
zij het zo laag mogelijk. Daar functioneerden zij aanvankelijk als bovenmolen. Bij
de bouw hield men er echter rekening mee dat het scheprad, zodra het zakkende
waterpeil dat noodzakelijk maakte, zonder al te veel moeilijkheden omlaag kon
worden gebracht. Deze molens konden dan vrijwel zonder extra kosten en zonder
al te veel tijdverlies hun functie als middelmolen gaan uitoefenen.126 Dat was na
enkele maanden al het geval. Begin 1635 was het waterpeil zover gezakt dat nu
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125  Van de eerste 36 molens werden er 24, gelijkelijk verdeeld, geplaatst in de grote molengangen tussen
Ursem en Schermerhorn en tussen Driehuizen en de Vuile Graft. Van de overige 12 molens kwamen er 4 in
het westen, op het voormalige schiereiland de Bosch achter Oudorp, 4 in het noorden tussen Oterleek en
Rustenburg en 4 in het zuiden aan de westkant van de Vuile Graft.
126  Van Zwet, 2004 ‘De 52 watermolens van de Schermeer’, 78-80.

Afb. 4.7.2  De Schermer molengang tussen Schermerhorn en Ursem in de twintiger jaren van de 20e eeuw, ge-
zien vanaf de ringvaart (noorden rechts).



ook de ondermolens konden worden geïnstalleerd en in de loop van dat jaar volg-
den de eerste poldermolens. De polderbodem viel droog in de zomer van 1635 en
in maart 1636 was het molenbestand compleet.

Toch was de situatie nog verre van rooskleurig. Vooral in de eerste jaren kamp-
te de polder regelmatig met wateroverlast, maar geld voor nieuwe grote uitgaven
was er niet. Alle inspanningen waren daarom gericht op een maximale benutting
van de bestaande capaciteit. Nog voordat de laatste molen op zijn plaats stond, be-
gon een grootscheepse optimalisatie-exercitie die zich over ruim 30 jaar uitstrek-
te. In de periode tussen 1635 en 1666 werden 32 molens verzet, meer dan de helft
van het gehele molenbestand. Daarbij werden 4 molengangen ontmanteld, kwam
er 1 bij en concentreerde men de maalcapaciteit voornamelijk in 2 grote geïnte-
greerde molengangen aan de oostkant van de polder. In de eerste paar jaar had-
den molenmakers, timmerlieden, metselaars en rietdekkers hun handen vol aan
deze operatie. 26 Molens verhuisden in de eerste vier jaar, waarvan 24 zelfs in de
eerste twee jaar. Nog in 1635 begon deze grootscheepse onderneming.

Zoals in hoofdstuk 3 al aan de orde is gekomen, onderscheidde het bemalings-
systeem in de Schermer zich van dat in andere droogmakerijen door toepassing
van een binnenboezem. Het lag in de bedoeling elke onderafdeling van de polder
van een eigen poldermolen te voorzien om het polderwater uit te slaan. Van de in
totaal 52 molens stonden er aanvankelijk echter 48 langs de rand van de polder.
Zij maakten alle onderdeel uit van één van de 5 molengangen: 16 ten noorden
van Schermerhorn en 16 ten zuiden van Driehuizen, 6 bij Oudorp en bij Oterleek
en 4 ten westen van de Vuile Graft. In de afdelingen stonden op dat moment nog
maar 4 molens. Tot de eerste prioriteiten behoorde daarom het verplaatsen van
een voldoende aantal molens naar de afdelingen, zodat het polderwater ook uit
de laagst gelegen delen kon worden afgevoerd. Binnen een jaar was het zover.
Voor de ingelanden was dit essentieel, want zolang het water regelmatig boven het
maaiveld stond, konden zij hun landerijen niet ontginnen.

De naar de afdelingen verhuisde molens hadden op hun oude plek bijna alle-

4  De bedijking van de Schermer – inkomsten en uitgaven 175

Afb. 4.7.3  De grote molengang van de Schermer tussen Schermerhorn en Ursem op de kavelkaart van Claes
Jansz. Visscher (noorden links), telde in 1635 nog 15 molens.



maal dienst gedaan als ondermolen, zodat hun verplaatsing een nieuw probleem
creëerde. Met nog maar 6 ondermolens was er onvoldoende capaciteit om het wa-
ter uit de binnenboezem naar de middelmolens op te malen. Om deze onbalans
te corrigeren maakten de polderbestuurders handig gebruik van een andere, in-
grijpende, herschikking. Na het droogvallen van de polder was al snel duidelijk ge-
worden dat de maalcapaciteit aan de oostzijde van de polder moest worden ver-
sterkt, ook als dat ten koste ging van het maalvermogen elders in de polder. De
molengangen bij Oudorp, Oterleek en ten westen van de Vuile Graft, die ten tijde
van de verkaveling al gedeeltelijk waren ontmanteld ten behoeve van het plaatsen
van de poldermolens, werden nu helemaal opgeheven. In plaats daarvan kwamen
er twee extra molengangen aan de oostkant van de polder, respectievelijk aan de
Noordervaart en aan de Laanvaart, tegenover het dorpje de Laan op het Scher-
mereiland.127 Als gevolg van deze veranderingen was het aantal ondermolens eind
1636 met 4 toegenomen. De nu ontstane onderverdeling met 15 bovenmolens, 13
middelmolens en 10 ondermolens was echter nog verre van ideaal. Vooral de mo-
lengang tussen Ursem en Schermerhorn was, met 3 ondermolens tegenover 6 bo-
venmolens, onevenwichtig van samenstelling. De aandacht bleef daarom gericht
op het verkrijgen van een betere balans. Met een zekere regelmaat werden experts
geraadpleegd, ook van buiten de polder, maar hun inzichten ten aanzien van de
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127  Dit betekent dus dat de huidige museummolen aan de Noordervaart niet altijd op deze plek heeft ge-
staan, maar in een eerder stadium elders heeft gefunctioneerd, bij Oudorp of bij Oterleek.

Afb. 4.7.4  De Schermer molens op het voormalige schiereiland de Blokkers maakten deel uit van een grote mo-
lengang ten zuiden van Driehuizen. Rechts op deze waarschijnlijk uit 1636 daterende schets (noorden links)
staan 4 ondermolens die het water vanuit de binnenboezem van de polder omhoog malen in de onderkolk. De
bovenaan de schets gesitueerde middelmolens voeren het water vervolgens verder omhoog in de bovenkolk. Ge-
heel links zijn 2 bovenmolens zichtbaar die het water vanuit de bovenkolk in de ringvaart slaan. De gehele mo-
lengang telde indertijd 16 molens.



waargenomen problematiek wisselden met de tijd en bij gebrek aan geld werden
de adviezen meestal niet opgevolgd.128 Slechts heel geleidelijk werd de onbalans
door middel van verdere interne verhuizingen opgeheven.

Een probleem van geheel andere aard hing samen met de ongelijke opvoer-
hoogtes op de verschillende niveaus. De bovenmolens stonden over het algemeen
relatief zwaar opgesteld, terwijl de middel- en ondermolens een betrekkelijk klei-
ne hoogte hadden te overwinnen, een uitvloeisel van de bij de droogmaking ge-
volgde aanpak om deze molens zo vroeg mogelijk te installeren, desnoods op een
wat te hoog niveau. De gewenste aanpassingen konden alleen worden bereikt
door nog meer molens te verplaatsen, maar daar was geen geld voor. Om tege-
moet te komen aan de soms aanzienlijke hoogteverschillen binnen de afzonder-
lijke onderpolders, met alle gevolgen van dien voor de waterhuishouding, experi-
menteerden de polderbestuurders wel met de plaatsing van de afscheidingen
tussen en ook binnen de polderafdelingen. Zo werden de polders G en H opge-
deeld in een relatief hoog gelegen deel, de polder ‘boven GH’, en een laag gele-
gen deel, ‘beneden GH’. Het uitgangspunt van 14 polders, ieder met een eigen
poldermolen, bleef echter gehandhaafd.

Na de laatste, in 1666 aangebrachte, veranderingen was het met de optimalisa-
tie gedaan. De molengang aan de Laanvaart bestond niet meer en de Schermer ging
voortaan met slechts 3 molengangen door het leven: een 6-tal molens aan de Noor-
dervaart en de twee grote gangen tussen respectievelijk Schermerhorn en Ursem
en tussen Driehuizen en de Vuile Graft, met ieder 16 molens. De in ruim dertig jaar
gecreëerde situatie met 14 bovenmolens, 12 middelmolens en 12 ondermolens en
daarnaast nog 14 poldermolens, voldeed nu redelijk en bleef bijna twee eeuwen
gehandhaafd.129 Het unieke bemalingsconcept van de Schermer heeft zijn waarde
door de eeuwen heen afdoende bewezen. Pas in het midden van de negentiende
eeuw laaide een discussie op over het vervangen van de schepraderen door vijzels,
met daarmee de optie om het aantal molens drastisch te verminderen.130 Deze ont-
wikkelingen vallen echter buiten het bestek van dit onderzoek.

Aanschaf en installatie van de 52 molens vergde ruim 300.000 gulden. Tellen we
de kosten van de optimalisatie-exercitie hierbij op, dan komt het totale bedrag dat
met de molens was gemoeid op bijna 360.000 gulden (tabel 4.10).131 Deze uitga-
venpost behoorde daarmee tot de grootste van de bedijking.
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128  RAA, AWS inv. nr. 46, 9 april 1649 en 1 juni 1660 en inv. nr. 1138.
129  Als gevolg van een grotere opvoerhoogte was de doorzet van de polder- en bovenmolens kleiner dan
die van de onder- en middelmolens.
130  Keunen, 1981, 163.
131  Het betreft hier de aanpassingen aan het molenbestand tot en met 1638. De uitgaven aan het bijbe-
horende stelsel van sloten, vaarten en molenkolken zijn in de genoemde bedragen niet inbegrepen; deze
maken in onze analyse onderdeel uit van de infrastructuur. In het voorjaar van 1633 werd ook nog een mo-
len voor plaatsing bij Krommenie aanbesteed, onderdeel van een pakket maatregelen ten behoeve van de
nieuwe uitwatering naar het zuiden. Het bestek van deze molen kwam in vrijwel alle opzichten overeen met
het bestek van de Schermer molens: RAA, AWS inv. nr. 1198. In ons overzicht van de bedijkingsuitgaven van
de Schermer zijn de desbetreffende kosten samengevoegd met die van de nieuwe uitwatering.



Bij de aanbesteding in 1633 van de eerste 36 molens ging het alleen om de hou-
ten bovenbouw. Voor gemiddeld ongeveer 3.700 gulden per stuk leverden en in-
stalleerden de molenmakers het ‘staande werk’, samen met de bewegende delen
of het ‘gaande werk’, en maakten zij het geheel bedrijfsklaar (‘gangbaer te leve-
ren’).132 Hoewel de Schermer molens alle volgens hetzelfde bestek werden ge-
bouwd, laten de aanneemsommen aanzienlijke verschillen zien.133 Molenmaker
Pieter Sijbrantsz. Roosen uit Purmerend schreef voor slechts 3.450 gulden in, ter-
wijl een aantal andere molenmakers, waaronder Jacob Adriaensz. van Bergen,
3.800 gulden wist te bedingen.134

Voordat tot installatie kon worden overgaan, moesten eerst nog andere werk-
lieden aan de slag.135 Ook op de strook ingedijkt oud land was de bodem meestal
week en drassig en om wegzakken van het zware molenlichaam te voorkomen was
een goede fundering vereist. Er gingen heipalen de grond in en daarop kwamen
de acht gemetselde ‘penanten’ te rusten, stenen pilaren als ondersteuning van de
acht stijlen op de hoeken van het achtkant. Ook de wanden van de waterloop en
de stoel onder de molenspil kregen een onderheide fundering. Gespecialiseerde
aannemers groeven de bouwput, sloegen de heipalen de grond in, metselden de
penanten en maakten de bak waterdicht. Vervolgens konden de molenmaker aan
de slag en als zij klaar waren kwamen de rietdekkers, schoorsteenbouwers, gla-
zenzetters en schilders aan de beurt. Tenslotte werd de bouwput dichtgemaakt en
bracht men de molenwerf op de gewenste hoogte. Al deze bijkomende werk-
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132  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 185-208.
133  Voor details over bij de bouw gebruikte technieken en materialen word verwezen naar Van Zwet, 2004
‘De achtkantige binnenkruier van de Schermeer’ en Sipman, 2002.
134  RAA, AWS inv. nr 384 f. 185-208.
135  Van Zwet, 2004 ‘De achtkantige binnenkruier van de Schermeer, 147-169.

Tabel 4.10  Molens 

kosten aantal totale
per molen molens kosten

(kgld) (kgld)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
eerste 36 boven- en middelmolens 36

houten bovenbouw 3,7 133
installatiekosten (schatting) 2,2 79

16 onder- en poldermolens 
houten bovenbouw en meeste installatiekosten 5,5 16 88
overige installatiekosten (schatting) 0,4 6

totale kosten aanschaf en installatie 306

herlocatie  in de periode tot en met 1638 2,0 26 52

totale kosten 358
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bron: Van Zwet, ‘De 52 watermolens van de Schermeer’, 177.



zaamheden brachten aanzienlijke kosten met zich mee, die samen op ongeveer
2.200 gulden worden geraamd (tabel 4.11).136 De totale uitgaaf per molen kwam
daarmee op ongeveer 5.900 gulden.

De met de eerste 36 watermolens verband houdende uitgaven kwamen ver-
spreid over meerdere rubrieken in het rekeningboek terecht, niet alleen bij de
‘uitgeeff ter zake vant maken vande watermolens aen den ringh’, maar ook bij die
van het ’graven vande kuijlen tot het steecken vande waterlopen mitsgaders de
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136  Van Zwet, 2004 ‘De achtkantige binnenkruier van de Schermeer, 177.

Tabel 4.11  Kostenopbouw van de Schermer molens

kosten per molen eerste 36 16 ondermolens
molens in 1633 in 1634

(gld) (gld)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
aanneemsom molenmaker 3700 5500

heiwerk, waterloop, bak, penanten en gemetselde muren
graven van de bouwput (de 'kuil') 55
drooghouden van de kuil en kleine werkzaamheden 73
heien, arbeidsloon 60
heipalen 360
metselloon van de stenen fundamenten 40
bakstenen 100
kalk en cement 55
transportkosten steen, kalk en cement 50
aanbrengen van de bak 25
zand en klei voor aanvullen en ophogen van de molenwerf 6

ijzerwerk 450
hardsteen voor molenspil 1,30

afwerking
met riet dekken, arbeidsloon 45 45
riet 100 100
touw om riet te binden 10 10
teren, arbeidsloon 2
teer 10
glazen ramen 3
metselloon schoorsteen 2
aanvullen en ophogen van de molenwerf 60

moleninventaris
zeilen en touw 250
zeep, kaarsen, olie en reuzel 69 69

overige kosten 374 176

totaal 5900 5900
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: de in deze tabel vermelde kosten zijn indicatief. 
Bron: Van Zwet, 'De 52 watermolens van de Schermeer', 177. 



molenkolcken ende toegangen’, het ‘hayen vande molens’ (het in de grond slaan
van de heipalen), het ‘metselen van de fondamenten’, het ‘drijven ende priggen
(waterdicht maken door de binnenkant met pek te bestrijken) van de backen’,
het ‘arbeitsloon verdient in verscheijden cleyne wercken, aen molenwerven, ’t
droogh houden ende aenvullen vande waterlopen ende andere ten behoeve van
de voors. molens gedaen’, de ‘betalingh van timmerlieden, houtdragers ende an-
dere arbeiders’ en ‘deckloon’.137 Een totaalbeeld van alle kosten die met de mo-
lens te maken hadden geven de rekeningboeken niet; dit kan slechts bij benade-
ring worden verkregen door het achterhalen van alle desbetreffende posten.
Helaas munten de rekeningen ook nu weer niet altijd uit in consistentie en hel-
derheid. Bij leverantie van materialen of onderdelen en ook bij graafwerk wordt
meestal weinig detailinformatie verstrekt en het is daarom lang niet altijd duide-
lijk of het bij een bepaalde uitgaaf om een aan de molens gerelateerde post gaat.
De in tabel 4.11 vermelde bedragen zijn dan ook slechts indicatief. De werkelijke
kosten verschillen van molen tot molen. 

Bij de aanschaf van de resterende 16 molens werd een andere aanpak gevolgd.
Nu leverden de molenmakers niet alleen de houten bovenbouw, zij waren ook
verantwoordelijk voor de fundering en de waterloop. Zij moesten zorgen voor:
‘het haijen, metselen van de fondamenten, t delven van kuyllen, ijserwerck, saij-
len ende alles watter voorder aen is dependerende daer in begrepen’.138 Het is on-
waarschijnlijk dat de molenmakers al deze bijkomende werkzaamheden zelf uit-
voerden. Het ligt meer voor de hand dat zij slechts de regie voerden en andere
specialisten als onderaannemer bij het werk betrokken. De aanneemsommen wa-
ren dit keer allemaal even hoog: 5.500 gulden per molen met fundering.139 Het
dekken met riet, het aanvullen en ophogen van de molenwerf en wat kleine aan-
vullende werkzaamheden werden nog steeds apart aanbesteed. Deze extra posten
worden gezamenlijk op ongeveer 400 gulden geraamd.140

Betaling geschiedde in drie termijnen van steeds eenderde van het aanbeste-
dingsbedrag: ‘de eerste peij als het achtkant gewrocht’ was, de tweede termijn na
oplevering en de laatste termijn zes maanden daarna: ‘nae dat deselve een halff
Jaer gangbaer zijn geweest’.141 De regeling stelde de bedijkers ruimschoots in de
gelegenheid de molens op eventuele gebreken te controleren, maar de molen-
makers moesten lang op hun geld wachten. De aannemers lijken hun taak over
het algemeen naar behoren te hebben verricht. Boetes voor te late oplevering
kwamen niet voor en er werd slechts in zeven gevallen voor ‘wanlevering’ gekort,
met bedragen variërend van 6 tot 131 gulden.
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137  RAA, AWS inv. nr. 384.
138  RAA, AWS inv. nr 385, f. 387.
139  RAA, AWS inv. nr. 385 f. 386-391.
140  Van Zwet, 2004 ‘De achtkantige binnenkruier van de Schermeer, 177.
141  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 199.



Naar de aan het verplaatsen van de molens verbonden kosten kunnen we alleen
maar een slag slaan. In de rekeningboeken van de Schermer komen we bedragen
van rond de 900 gulden per molen tegen, maar dat bedrag dekte alleen het ar-
beidsloon en de kosten van bij de overplaatsing verloren geraakte onderdelen van
de houten bovenbouw: ‘het speten, delven, hayen, metselen, ijserwerck, riet, aen-
vullen vande molenwerf ende waterloop ende met een scheijsloot te separeren,
voorts alles watter aen soude mogen ontbreecken ende onbequaem gemaeckt
werden, soo aen hout, ijser ende touwerck’.142 De uitgaven voor heipalen, bakste-
nen en andere materialen die moeilijk van de oude locatie konden worden mee-
genomen, waren hier niet bij inbegrepen. Ramen we die, samen met nog wat bij-
komende kosten, op 700 gulden per molen, dan komen we op een totaalbedrag
van 1.600 gulden per molen.143 Een ongeveer even groot bedrag waren de be-
stuurders van de Wieringerwaard kwijt, toen zij in 1620 in hun polder een molen
lieten verzetten: 1.588 gulden.144
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142  RAA, AWS inv. nr. 1190.
143  Volgens het overzicht in tabel 4.11 werd per molen voor ongeveer 600 gulden aan materialen in de
fundering verwerkt: 360 gulden aan heipalen en 200 gulden aan bakstenen, kalk en cement.
144  RAA, AWW inv. nr. 82 f. 18. Dit is de enige keer dat wij een totaal bedrag voor het verplaatsen van een
molen in welke polder dan ook zijn tegengekomen.

Afb. 4.7.5  Luchtfoto uit 1924 van de molengang tussen Schermerhorn en Ursem, naar het noorden toe ge-
nomen.



Geheel in lijn met de grote tijdsdruk waaronder alle werkzaamheden in de
droogmakerij werden uitgevoerd, kregen de molenmakers weinig tijd. Op 4 juni
1633 werd het bestek van de eerste 36 molens goedgekeurd en kort daarop vond
de aanbesteding plaats. Van de aannemers werd verwacht dat zij kans zagen om de
molens nog voor 11 oktober van dat jaar op te leveren. Binnen een tijdsbestek van
slechts vier maanden dienden alle onderdelen te worden gefabriceerd of aange-
kocht, naar de bestemde plek getransporteerd en in elkaar gezet.145 Omdat de
molenmakers bij installatie afhankelijk waren van het tijdig opleveren door ande-
re aannemers van de fundamenten en de waterloop, bevatte het bestek een clau-
sule dat men er van uit ging dat de voortgang van het werk daar geen hinder van
zou ondervinden: ‘de timmerman sijn aengenomen werck bequamelijck ende on-
verhinderd’ zou kunnen uitvoeren.146 Een datum waarop de molenmakers in de
bouwput aan de slag konden gaan, werd echter niet genoemd. Om onduidelijke
redenen maakte het bestek geen gewag van boetes bij te late oplevering of on-
deugdelijke onderdelen. Wel dienden de aannemers vóór de afgesproken datum
hun molens zowel bij harde als ‘slappe’ wind naar tevredenheid van de bestuur-
ders te laten proefdraaien.

De vele veranderingen in het molenbestand van de Schermer zijn goed te vol-
gen op de polderkaarten uit die tijd. Heel informatief in dit verband is de met de
hand getekende kaart die Baert Claesz. na zijn metingen in de decembermaand
van 1633 maakte.147 In totaal staan er 54 molens ingetekend, 2 meer dan de polder
op enig moment in bezit heeft gehad. Het lijkt erop dat de polderbestuurders de
kaart hebben gebruikt om hun plannen ten aanzien van de infrastructuur uit te
werken. Als zich wijzigingen voordeden, werden deze op de kaart aangebracht. Zo
zijn 7 molens doorgestreept en lijken andere later te zijn toegevoegd. Dat er 54 mo-
lens op de kaart zijn terug te vinden, duidt erop dat van tenminste twee molens zo-
wel de oude als de nieuwe locatie is weergegeven. Deze handelwijze is echter niet
consequent doorgevoerd, want met 7 doorkruisingen zou men in totaal 59 molens
verwachten. De kaart kent meer onevenwichtigheden, maar is niettemin van grote
waarde voor de reconstructie van het molenbestand in de eerste jaren van de pol-
der. Alleen deze kaart toont nog de oorspronkelijke locatie van de meeste molens.
Een door Pieter Wils getekende en door Claes Jansz. Visscher gegraveerde polder-
kaart verwijst naar de situatie op 25 oktober 1635, de dag van ‘verkaveling’, en is
volgens eigen opgaaf ‘met groote verbeteringe int licht gegeven’.148 Dit duidt erop
dat de wijzigingen die zich kort na de verkaveling hebben voorgedaan, op de kaart
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145  Voor de molen bij Krommenie gold een nog strakker tijdsschema. De molenmaker Jacob Adriaensz.
van Bergen had de ‘gemelte molen aangenomen’ op 30 april 1633 en het contract vermeldde als opleve-
ringsdatum ‘primo Augusti’. Bij deze molen kreeg de molenmaker dus maar drie maanden de tijd. Dit keer
werd er wel een boete in het vooruitzicht gesteld als de aannemer zich niet aan het strakke tijdpad hield: 25
gulden op de overeengekomen datum en acht dagen later nog eens 25 gulden.
146  RAA, AWS inv. nr. 1198.
147  RAA, Beeldbank catalogusnr. PR 1006006.
148  RAA, Beeldbank catalogusnr. PR 1005083.



zijn meegenomen. Er staan 52 molens afgebeeld, de eerste mutaties in het mo-
lenbestand zijn verwerkt, maar de molengangen bij Oudorp, Oterleek en de Vui-
le Graft staan nog in volle glorie op de kaart.

4.8  Infrastructuur

In het voorjaar van 1635 was het droogmalen van de polder zo ver gevorderd, dat
een begin kon worden gemaakt met de aanleg van de infrastructuur.149 De polder
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149  RAA, AWS, inv. nr. 44, 7 mei en 1 juni 1635. Veel gegevens over de infrastructuur zijn terug te vinden

Afb. 4.7.6  De door Baert Claesz. in 1635 vervaardigde polderkaart van de Schermer (noorden links) fun-
geerde als werkdocument. Molens die naar een andere locatie verhuisden werden doorgestreept. Op deze afbeel-
ding is dit het geval voor de in 1636 ontmantelde molengang bij Oudorp.



werd onderverdeeld in 14 afdelingen of onderpolders, ieder met eigen waterbe-
heer en eigen poldermolen. Adequate waterhuishouding en goede transportmo-
gelijkheden vormden de uitgangspunten bij het ontwerp. Een uitgebreid stelsel
van kavelsloten, tochtsloten en vaarten zorgde voor afvoer van het polderwater
naar de molengangen langs de ringdijk. Bij de planning van het wegennet was be-
reikbaarheid van zoveel mogelijk kavels over de weg een belangrijke voorwaarde.
Bruggen, overtomen en sluizen, liefst ter hoogte van de langs de ringvaart gelegen
dorpen, moesten de polder toegankelijk maken voor de buitenwereld en ook bin-
nen de ringdijk vormden bruggen over de lange vaarten en tochten een essentieel
element. Tenslotte diende er veel rommel te worden opgeruimd, kuilen gedicht
en oneffenheden geslecht.

Bij de planning hadden de bedijkers rekening te houden met de wensen van
Alkmaar, dat zich in de aanloop naar de bedijking uiterst bezorgd maakte over de
scheepvaartverbindingen met de stad. Als voorwaarde voor steun aan de bedij-
king had het stadsbestuur een aantal maatregelen bedongen die hieraan tege-
moet kwamen. Een belangrijk onderdeel van het eisenpakket was een vaart vanaf
het Zeglis dwars door de polder naar Schermerhorn, met schutsluizen aan beide
uiteinden.150

184 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

in de kavelcondities van de polder. Voor een gedrukte versie zie: Octroy van de Scher-Meer, mitsghaders cavel-con-
ditien ende caerte (Alkmaar 1635).
150  RAA, AWS inv. nr. 772. Danner, 1983, 10. Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 180-182.

Tabel 4.12  Infrastructuur

rekening okt feb apr apr apr apr
1634 1636 1637 1638 1639 1640 totaal

(kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
vaarten met wegen en wegsloten 56 15 17 0,6 1 90
tochtsloten 22 18 7 2 0,4 49
secundaire wegen met wegsloten 14 8 23
scheisloten en kaden 4 3 0,5 0,8 8
molenkolken en kolkdijken 19 8 0,8 3 31
toegangen 1 2 3
notsloten 43 7 10 0,8 0,8 62
kavelsloten 20 23 5 6 8 61

vaarten, sloten en wegen, totaal 176 83 43 12 11 325

sluisjes 7 7
rietplanten 0,5 0,8 1
uithalen van palen 3 3
overig arbeidsloon (o.a. bruggen) 25 27 16 2 2 72

totaal 8 204 110 58 15 14 408
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: alle bedragen zijn exclusief materiaalkosten.
Bronnen: RAA, AWS 384-389.



Op 7 mei 1635 bereikten de hoofdingelanden overeenstemming over het in-
richtingsplan en begin juni vonden de eerste aanbestedingen plaats. Veel van de
afspraken die waren gemaakt vinden we terug in de kavelcondities met betrekking
tot de ‘wyte ende breete vande Wegen, Tochten ende Vaerten’.151 De uitgaven
vonden voornamelijk in de jaren 1635 en 1636 plaats, met een kleine uitloop in
de twee jaren daarna.

De kosten voor aanleg waren aanzienlijk (tabel 4.12). Met ruim 400.000 gulden
vergde de infrastructuur nog meer geld dan de ringdijk en ringvaart.152 Vaarten,
sloten en wegen namen het merendeel van de uitgaven voor hun rekening:
320.000 gulden. Dankzij een aparte opgave in de rekeningboeken ‘overt maken
ende delven vande vaerten, tochten, wegen ende wechslooten inde Schermeer
mitsgaders molenkolcken, toegangen, notslooten ende cavelsooten’ kunnen we
deze goed achterhalen.153 De uitgaven voor bruggen en overtomen vinden we
echter nergens als zodanig gespecificeerd. Deze zijn waarschijnlijk verantwoord
als arbeidsloon en timmerwerk. De door Alkmaar bedongen sluizen aan weerszij-
den van de Noordervaart zijn er tegen alle afspraken in nooit gekomen.154

Vaarten

Er kwamen 5 vaarten, die met elkaar de binnenboezem van de polder vormden.
Dat waren allereerst de door Alkmaar gewenste, van oost naar west lopende, Alk-
maarvaart (tegenwoordig aangeduid als de Noordervaart), de dwars daarop
staande Middelvaart (Zuidervaart) en de Laanvaart, een aftakking van de Middel-
vaart gericht op het dorpje de Laan op het Schermer eiland. Maar ook de Blok-
kervaart en de ‘uitwatering voor het Swedt’, die de Noordervaart met de molen-
gang tussen Ursem en Schermerhorn verbond, maakten onderdeel uit van de
binnenboezem.155 Tijdens de bijeenkomst op 7 mei 1635 werden de te volgen
 tracé’s vastgesteld. Op de vraag ‘waar de vaart door de Schermeer met de meeste
dienst zal worden gemaakt’ had men ‘goed gevonden de zelve te maken strek-
kende van t Zeggelis af, recta linea tot een weinig bezuiden Schermerhorn, met
twee sluizen in de ringdijk op dezelve vaart responderende, de eene aan t Zegge-
lis en de andere bij Schermerhorn, mitsgaders een cruyssloot uit de voors. vaart,
tot het vaste land beoosten de keet van Claes Dick en Dun volgens het project van
dijkgraaf en heemraden op de kaart geconcipieerd, ende noch een vaertgen uit
de voors. cruyssloot opte Laen en aldaer mede te leggen een sluisje’.156 In kaars-
rechte lijn, van oost naar west en van noord naar zuid, doorsneden de Alkmaar-
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151  Kavelconditie XVII.
152  Bij deze rubriek is nogal eens onduidelijk welke uitgaven ertoe behoren. Ook de overgang van aanleg
naar onderhoud is lang niet altijd scherp afgebakend.
153  RAA, AWS inv. nr. 385, f. 122.
154  Danner, 1983, 23. Aten, 1995, 107-110 en 158-161.
155  Kavelconditie XVII.
156  RAA, AWS inv. nr. 44, 7 mei 1635.



vaart en Middelvaart de polder, met aan weerszijden wegsloten en wegen en hal-
verwege een brug.157

Bij aanbesteding werden de vaarten niet in perken opgedeeld, maar ieder af-
zonderlijk aan één aannemer gegund. Het ging om gigantische projecten die al-
leen heel grote aannemers konden behappen. Het is dan ook niet verrassend na-
men te zien, die we eerder al bij aanleg van de moeilijkste stukken ringdijk
tegenkwamen. Zo ontfermde Aery Jansz. van Utrecht zich over de Alkmaar-
vaart.158 De aanneemsom voor deze 1.970 roede (circa 7,5 km) lange en 5 roede
(circa 19 m) brede vaart bedroeg 28.565 gulden, of 14,5 gulden per strekkende
roede.159 Met de uit de vaart komende bagger werden aan weerszijden 4 roede (15
m) brede wegen of kades geformeerd. Aery Jansz. maakte ook al een aanzet met
het graven van wegsloten, maar deze werden pas later door andere aannemers op
de gewenste diepte gebracht. Tussen de vaart en de wegen kwam een 3 voet (bij-
na 1 m) brede berm, een halve voet boven het hoogst te verwachten waterpeil.

Over de diepte van de vaarten hebben we niets terug kunnen vinden. Resolu-
ties, kavelcondities noch rekeningboeken doen daar een uitspraak over. Ook van
de diverse tochten en sloten valt daar weinig over terug te vinden, met uitzonde-
ring van de Westertocht benoorden de Alkmaarvaart, die bij herbesteding tot op
8 voet (2,5 m) werd uitgediept.160 Een diepgang van 7 of 8 voet lijkt ook voor de
grote vaarten aannemelijk. Die is min of meer gelijk aan die van de ringvaart, vol-
doet aan de eisen voor de scheepvaart en is in lijn met de aanneemsom. Op de-
zelfde wijze als bij de ringvaart kan immers ook nu weer berekend worden hoeveel
schaften aarde er uitgegraven moesten worden. Bij een breedte van 5 roede aan
het oppervlak, een helling van 45 graden aan de zijkanten en een diepte van 7
voet bedroeg het te verplaatsen volume ongeveer 30 schaften per strekkende roe-
de. Een aanneemsom van 14,50 gulden per roede kwam dan overeen met 0,48
gulden per schaft, een bedrag dat dicht inde buurt ligt van de 0,55 gulden per
schaft berekend voor de ringvaart, op een relatief eenvoudig tracé als dat tussen
Driehuizen en Schermerhorn. Het bestek van de door Jan Pietersz. Boerman aan
te leggen Middelvaart was identiek aan dat van de Alkmaarvaart. De door Boer-
man bedongen gemiddelde aanneemsom kwam per strekkende roede iets hoger
uit: 16 gulden per roede.161 Dit had ongetwijfeld te maken met de gesteldheid van
het terrein. De Middelvaart doorsneed aan de zuidkant van de polder het voor-
malige eiland de Hornicker Vennen, oud land dat boven de polderbodem uitstak,
zodat het uitgraven van de vaart daar meer inspanning vereiste. De minder brede
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157  Langs de Alkmaarvaart liepen de Alkmaar Noorderweg en Alkmaar Zuiderweg en langs de Middel-
vaart, vanaf de Noordervaart naar het zuiden, de Wester Middelweg en de Ooster Middelweg. De brug over
de Alkmaarvaart lag ter hoogte van Oterleek en die over de Middelvaart sloot aan op de Driehuizerweg.
158  RAA, AWS inv. nr. 385, f. 122 en inv. nr. 386, f. 97.
159  Ibidem.
160  RAA, AWS inv. nr. 386 f. 103.
161  RAA, AWS inv. nr. 385, f. 122v. en inv. nr. 386, f. 98.



(4 roede) Laanvaart, die eveneens gedeeltelijk door oud land liep, het eilandje de
Matten, was om dezelfde reden relatief nog duurder.162

Problemen leverde de aanleg van de vaarten niet op. Alleen de modderige we-
gen en bermen vroegen om extra aandacht. Zo kreeg Aery Jansz. van Utrecht op-
dracht de door hem opgeworpen wegen langs de Alkmaarvaart beter begaanbaar
te maken door de klei aan het oppervlak te vervangen door zand.163 Met de weg-
gehaalde klei werden de bermen langs de vaart verstevigd ‘tegen het incabbelen
van het waeter’.164 Een toplaag van ‘bruine aarde’ moest het verstuiven van het
zand tegengaan.165 De wegen langs de Middelvaart werden in de eerste winter na
oplevering bij hoge waterstand gedeeltelijk weggeslagen. Met ‘schot’, verkregen
bij het uitgraven van de kavelsloten in de omgeving, werden ze weer gerepareerd
en opgehoogd.166

Een rietkraag beschermde de walkant tegen golfslag. Dat was een stuk goedko-
per dan het aanbrengen van een houten beschoeiing, maar gezien de lengte waar
het om ging nog altijd een kostbare zaak. De aannemers Jan Jacobsz. Rietplanter
en Jan Dirksz. uit Barsingerhorn, die zich in het aanbrengen van rietplantjes had-
den gespecialiseerd, ontvingen alleen al voor hun activiteiten langs de twee groot-
ste vaarten 2.070 gulden.167

Tochtsloten

De eveneens dwars door de polder lopende tochtsloten of molentochten dienden
voor transport van het polderwater vanuit de kavelsloten naar de poldermolens.
Ze waren minder breed dan de grote vaarten, maar met afmetingen van 1,5 tot 2,5
roede (5,7 tot 9,5 m) goed bevaarbaar voor kleine bootjes.168

Anders dan de vaarten werden de tochtsloten in stappen op hun uiteindelijke
diepte gebracht. In eerste instantie ging men tot 2 voet onder het maaiveld: ‘de
tocht bij provisie te maken diep twee voet, het peijl te nemen uit het laagste maai-
veld, in elke vijffende twintigh roeden’.169 De polder was weliswaar grotendeels
droog gemalen, maar op de lager gelegen plekken was het aanvankelijk nog be-
hoorlijk drassig. Het lag derhalve voor de hand om de tochten eerst tot een be-
scheiden diepte uit te graven en pas verder te gaan na verlaging van het waterpeil
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162  RAA, AWS inv. nr. 385, f. 123 en inv. nr. 386, f. 98v. De aanneemsom voor de 4 roede brede Laanvaart
kwam overeen met eenzelfde prijs per strekkende roede als voor de 5 roede brede Alkmaarvaart.
163  RAA, AWS inv. nr. 386 f. 101.
164  Ibidem.
165  RAA, AWS inv. nr. 386 f. 101v
166  ibidem.
167  RAA, AWS inv. nr. 386 f. 102 en 387 f. 112v. Het rietplanten kostte per strekkende roede 6 stuivers en
8 penningen.
168  Voor een opsomming van alle molentochten met vermelding van loop en afmetingen verwijzen we
naar artikel XVII van de Schermer kavelcondities.
169  RAA, AWS inv. nr. 44; 11 juni 1635.



in de polder. In de praktijk koos men zelfs voor een meerstaps aanpak, waarbij de
tochten in drie stappen op de gewenste diepte werden gebracht. Na een eerste
aanzet in 1635 ging men een jaar later bij de ‘tweede besteding’ tot 5 voet en later
in dat jaar volgde stap drie, waarbij de bodem op 7,5 of 8 voeten beneden het
maaiveld kwam te liggen.170

In de eerste ronde van aanbesteding werden de tochten in perken van 100 roe-
den opgedeeld en waren hier veel aannemers bij betrokken. Toen zij verder moes-
ten worden uitgediept, vond men het echter raadzaam het werk in handen van
één of twee grote aannemers te leggen. Jan Pietersz. Boerman werd verantwoor-
delijk voor het over de gehele lengte op 5 voet diepte brengen van de Noorder-
tocht, Jan Damman kreeg de lange Westertocht toebedeeld en Jan Lambertsz. de
helft van de Zuidertocht. De aanneemsommen liepen sterk uiteen. In de eerste
ronde varieerden die tussen de 9 stuivers en 2,50 gulden per roede.171 Hoe dieper
er moest worden gegraven en hoe moeilijker de omstandigheden, hoe meer er
werd betaald. Uiteindelijk kwamen de kosten voor de grotere tochten uit op be-
dragen tussen de 4 en 5 gulden per roede. In totaal besloegen de uitgaven aan de
tochtsloten 49.000 gulden.

Not- en kavelsloten

De op het niveau van de binnenboezem gelegen bermsloot aan de binnenkant
van de ringdijk werd in de rekeningboeken notsloot genoemd. In de kavelcondi-
ties is sprake van ‘de binnen Barm-sloot achter den Ring-dyck’. De aanduiding
‘not’ staat voor ‘nut’ en geeft aan dat deze sloot werd gebruikt om de opbrengst
van het land (het ‘nut’) af te voeren.172 De 2 tot 2,5 roede brede (7,6 tot 9,6 m)
sloot moest daarom goed bevaarbaar zijn.173

Het grootste deel van deze lange sloot werd al in de zomer van 1635 afgesto-
ken.174 Met de aanleg langs de Drechterlandse en de Huigendijk werd nog even
gewacht, maar nadat er duidelijkheid rond de situatie in het noorden was verkre-
gen, werd op 1 december 1635, nota bene midden in de winter, ook hier tot aan-
besteding overgegaan. Argument voor de keuze van deze tijd in het jaar was dat
‘tegenwoordig het arbeitsloon redelijk coop is’.175 Evenals de tochten werden de
notsloten in perken van 100 roede aanbesteed, zodat een groot aantal aannemers
hierbij betrokken raakte. We komen zowel de bekende grote namen tegen als die
van veel kleine ondernemers. De aanneemsommen in het westen en zuiden
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170  RAA, AWS inv. nr. 386, f. 103 e.v.
171  RAA, AWS inv. nr. 124v-126v.
172  Danner, Van Rijswijk, Streefkerk en Zeiler, 5 (1996) 36.
173  Over de diepte van de notsloot zijn we geen gegevens tegengekomen, maar de kosten van aanleg dui-
den op een diepgang van 7 à 8 voet.
174  RAA, AWS inv. nr. 44; 7 mei 1635.
175  RAA, AWS inv. nr. 44; 1 december 1635.



schommelden rond de 4,50 gulden per roede. Waar het land hoger lag, zoals bij
de Hornicker Vennen, was men echter aanzienlijk meer kwijt (20 gulden). Aan de
oostkant van de polder, waar eveneens dieper moest worden gegraven, lagen de
prijzen eveneens hoger (8 à 11 gulden). De totale uitgaaf reikte tot boven de
60.000 gulden.

De tussen de kavels liggende kavelsloten dienden voor afvoer van het polder-
water naar de tochtsloten. Met elkaar vormden zij een fijnmazig net en hoewel ge-
ring van afmeting (1 roede breed, enkele voeten diep) zorgden zij door hun im-
mense gezamenlijke lengte voor een niet mis te verstane kostenpost van eveneens
ruim 60.000 gulden. Net als de tochtsloten werden de laag gelegen slootjes gefa-
seerd op diepte gebracht. Pas na het zakken van het grondwaterpeil was het mo-
gelijk diep genoeg te graven. De grootste uitgaven vonden daarom pas in 1636
plaats.176

‘Toegangen’, molenkolken en uitwateringssluisjes

Bij het in werking stellen van de eerste 36 molens langs de ringdijk in juni 1634
maalden deze het water via speciaal voor dat doel gegraven sloten of ‘toegangen’
direct uit het meer op.177 Gezien de grote hoeveelheden water die zij door moes-
ten laten, hadden deze sloten forse afmetingen, 3 roede wijd (11,5 m) aan het
 oppervlak, 8 voet diep en vrij vlak oplopende zijkanten van ‘anderhalve voet in-
snijdens’, dat wil zeggen met een helling van 1,5 voet breed per voet hoogtever-
schil.178 Voor aanleg was men 7 à 10 gulden per strekkende roede kwijt, een be-
drag in dezelfde orde van grootte als later voor de molenkolken.179 Aanvankelijk
waren de afstanden die moesten worden overbrugd betrekkelijk klein, over het al-
gemeen niet meer dan 10 roede

De toegangen werden nog vóór 1 mei 1634 opgeleverd, ruimschoots voor het
malen een aanvang nam. Op 3 mei vond de schouw plaats en het is opvallend dat
geen van de aannemers het werk naar behoren had uitgevoerd. Zonder uitzon-
dering werden zij ‘te boet verclaert’.180 Ook bij volgende inspectie keurden de be-
dijkers het werk in vrijwel alle gevallen af. Pas in de loop van juni werden de aan-
nemers ‘gepresen’.181

Naarmate het waterpeil in het meer zakte en het water zich terugtrok, moest
men de toegangen uitdiepen en verlengen. De molenaars die daarbij waren be-
trokken, zagen zo kans wat bij te verdienen. Molenaar Claes Swan ontving op 29
juli 1634 54 gulden omdat hij de toegang voor molen nummer 19 met 6 roede
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176  RAA, AWS inv. nr. 386, f. 157 e.v.
177  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 229 en inv. nr. 955.
178  RAA, AWS inv. nr. 955. Onder dit inventarisnummer bevindt zich een boekje met een overzicht van
aanbestede toegangen, met opgave van de afmetingen, de aannemer en de prijs.
179  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 229-231.
180  RAA, AWS inv. nr. 955.
181  Ibidem.



‘meerwaarts’ had verlengd en zijn collega Cornelis Cornelisz. kreeg 12 gulden
voor het uitbaggeren van zijn toegang.182

Al snel was het peil zo ver gedaald, dat de middelmolens zelfs na het omlaag
brengen van het scheprad niet diep genoeg meer in het water tastten. Nu was het
tijd om de ondermolens te installeren. Deze stonden aanvankelijk ook via speciaal
daarvoor gegraven toegangen in verbinding met het gedeeltelijk leeggemalen
meer. Omdat de bodem van het meer naar het midden toe steeds minder steil af-
liep, moesten deze verbindingskanaaltjes steeds grotere afstanden overbruggen.
De toegang naar de door Jacob van Bergen gebouwde ondermolen bij Oudorp
was liefst 250 roede lang. Voor deze lange toevoeren nam men waarschijnlijk ge-
noegen met kleinere afmetingen, want per strekkende roede werd nog maar 1,5
à 2 gulden uitbetaald.183 Groot waren de uitgaven voor de toegangen niet: alles bij
elkaar een kleine 3.000 gulden.

De molenkolken fungeerden als het hoogst gelegen onderdeel van het com-
plexe stelsel van waterwegen. In de molengangen langs de ringdijk vormden zij de
schakel tussen de molens op de verschillende niveaus. Over de afmetingen van de
kolken zijn we slecht geïnformeerd. Op grond van de relatief hoge prijzen per
roede, variërend tussen de 7 en 22 gulden, moeten we echter aannemen dat het
om brede en diepe wateren ging.184 Zij kregen grote hoeveelheden water te ver-
werken en te kleine afmetingen zouden leiden tot te hoge stroomsnelheden en
snelle afkalving van de oevers. Ondanks hun geringe aantal en lengte vergden de
molenkolken bijna 30.000 gulden.

De bovenmolens sloegen het polderwater via in de ringdijk aangebrachte sluis-
jes uit in de ringvaart. De sluisjes vormden zwakke plekken in de dijk en het aan-
brengen diende met grote nauwgezetheid te gebeuren. De kosten waren er naar,
400 gulden per sluis, ‘het steecken, speten, delven en aenvullen daerin begrepen’,
6.600 gulden voor de hele polder.185 Tijdens het malen stroomde het water met
kracht langs de houten wanden van de sluisjes, met als gevolg snelle slijtage, hoge
onderhoudskosten en het gevaar van lekkage vanuit de ringvaart de polder in. Al
na enkele jaren besloot men daarom ‘de voorsluisen vande bovenmolens inde
ringhdijck te overwelfen ende alles van steen te maken’.186 In 1646 werd het plan
nog ‘geexcuseert’, maar het jaar daarop viel het besluit tot een gefaseerde uitvoe-
ring over te gaan.187 Om de kosten in de hand te houden werden voorlopig alleen
de sluizen die ‘caduijck’ waren ‘overwelfd, alles van steen, met eicken wachtdeu-
ren’.188 De uitgaven aan deze verbeterde versie van de sluisjes hebben wij in het
kostenoverzicht buiten beschouwing gelaten.
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182  RAA, AWS inv. nr. 385 f. 180-187.
183  Ibidem.
184  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 220-225.
185  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 248.
186  RAA, AWS inv. nr. 46; 11 april 1647.
187  RAA, AWS inv. nr. 46; 12 april 1646.
188  RAA, AWS inv. nr. 46; 11 april en 20 juni 1647.



Wegen, bruggen en schutsluizen

Net als de waterwegen liepen de meeste landwegen in een strak geometrisch pa-
troon, kaarsrecht van noord naar zuid of van oost naar west.189 Het ontwerp was
erop gericht zoveel mogelijk kavels ook langs de weg bereikbaar te maken. Met in-
begrip van de weg over de ringdijk lukte dat aardig. Als belangrijke verkeersaders
dienden de dwars door de polder lopende wegen langs de grote vaarten. De an-
dere wegen werden zoveel mogelijk geprojecteerd op de aan de ringvaart gelegen
dorpen. Zij werden meestal aangeduid met de naam van dat dorp.190 Een brug
over de ringvaart moest voor aansluiting zorgen.

De doorgaande wegen langs de Alkmaarvaart en de Middelvaart waren 4 roede
breed (15 m), de meeste andere wegen 3 roede (11 m).191 Alleen een paar kleine
wegen kwamen niet boven de 2 roede (7,5 m) uit. De aanleg was in principe sim-
pel. De bij het graven van vaarten en sloten vrijkomende specie hoefde alleen
maar langszij te worden neergestort en geëgaliseerd. De daaraan verbonden kos-
ten waren doorgaans inbegrepen in die voor het maken van de vaart en zijn dus
niet apart te achterhalen. Daar waar wegen kwamen, zonder dat er sprake was van
een naastgelegen vaart, waren de uitgaven relatief bescheiden. Voor de 3 roede
brede wegen was men slechts 2 à 3 gulden per strekkende roede kwijt en in totaal
was hier 22.000 gulden mee gemoeid.192

Van de kwaliteit van de wegen moeten we ons niet al te veel voorstellen. De hier-
boven beschreven aanpak om de wegen langs de Alkmaarvaart in een enigszins ac-
ceptabele toestand te krijgen, zal niet op alle wegen navolging hebben  gekregen.
Over het begaanbaar maken met planken zijn we geen gegevens tegengekomen.
Wel weten we dat de wegen vrij breed werden aangelegd. Dit vergemakkelijkte
niet alleen het passeren van tegemoetkomend verkeer, maar gaf ook meer speel-
ruimte om uit te wijken bij spoorvorming in de modderige toplaag.

Aan beide uiteinden van de Noorderweg kwamen bruggen over de ringvaart te
liggen. Alkmaar kreeg daarmee een directe verbinding over land met Schermer-
horn en de achterliggende Beemster. Door de brug aan de kant van Almaar noor-
delijk van het Zeglis te projecteren, ondervond de voor de stad zo belangrijke
scheepvaart naar het zuiden daar geen last van. Verderop naar het zuiden, bij
Akersloot en de Wouden werden met het oog op de scheepvaart geen bruggen ge-
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189  Voor een overzicht van de aangelegde wegen verwijzen we weer naar artikel XVII van de kavelcondi-
ties.
190  Dat waren de Oterlekerweg, de Rustenburgerweg, de Ursemmerweg, de Schermerweg, de Menning-
weerweg, de Laanweg, de Driehuizerweg, de Bloemendalerweg en de Boekelerweg. Met bovenstaande we-
gen waren nog niet alle kavels per binnenweg ontsloten. Om aan dit manco tegemoet te komen werden
daarom ook nog aangelegd een in het noorden van de polder lopende oost-westverbinding, de Molenweg,
en verder de Noordernotweg in poldervak A, de Oosternotweg in poldervak B en de Blokkerweg in polder-
vak K.
191  Kavelconditie XVII.
192  RAA, AWS inv. nr. 385, f. 152-162.



bouwd. Bij Schermerhorn kwam de brug even ten zuiden van het Zwet. Ook alle
andere langs de noord- en oostkant van de ringvaart gelegen dorpen kregen op
hun verzoek een verbinding per brug met de polder. Op aandringen van Scher-
merhorn waren dit zonder uitzondering ‘valbruggen’ (ophaalbruggen).193 Verder
nam men de nodige maatregelen om te bereiken dat kleine bootjes ook bij onge-
opende brug konden passeren: ‘dat men tot het maken van de bruggen zal stellen
zeker peil, zulks men deselve wel zal hoger en niet lager leggen’.194 Voor de aan-
sluitende wegen naar de bruggen toe op het oude land voelden de bedijkers zich
niet verantwoordelijk en aan zinloos werk hadden ze geen behoefte. Op 19 mei
1636 lieten ze daarom weten dat de brug bij Graftdijk pas zal ‘worden geleyt als
die van Gracht in actie zullen zijn met het maken van haar weg’.195 De constructie
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193  RAA, AWS inv. nr. 45; 19 mei 1636.
194  RAA, AWS; 6 april 1636.
195  Ibidem.

Afb. 4.8  Alkmaar en bijna alle rondom de polder gelegen dorpen waren per brug vanuit de Schermer bereik-
baar, ook Oudorp. Het westelijk deel van de ringvaart ten zuiden van het Zeglis en de zuidelijke ringvaart, bei-
de drukke scheepvaartverbindingen, bleven echter van bruggen verstoken. De aan Alkmaar toegezegde sluizen
aan de beide uiteinden van de Alkmaarvaart zijn er nooit gekomen. De scheepvaart tussen Alkmaar en Scher-
merhorn door de polder heen moest twee keer gebruik maken van een overtoom. Polderkaart van Claes. Jansz.
Visscher (noorden links).



van de meeste andere bruggen vond plaats in het voorjaar van 1636.
Binnen de door waterwegen doorsneden polder hield men het aantal bruggen

beperkt. Afgezien van het kostenaspect speelde ook nu waarschijnlijk weer be-
zorgdheid mee ten aanzien van een mogelijke belemmering van het transport
over water. De twee grote doorgaande vaarten kregen ieder, halverwege, slechts
één oeververbinding.196 De lange tochtsloten werden wel op meerdere plekken
door wegen doorkruist, maar dat creëerde geen extra problemen. Zij waren bij
hun passage langs de opeenvolgende polderafdelingen toch al door dammen in
niet met elkaar in verbinding staande stukken verdeeld.

In de kavelcondities gingen de bedijkers er overeenkomstig de eerder met Alk-
maar gemaakte afspraken nog vanuit dat ‘men sal legghen drie Sluysen, een aen
het Segghelis, een by Schermerhorn, ende een byde Laen, ende neffens elcken
Sluys een Overtoom, die tot costen van het ghemeen sullen werden ghe -
maeckt’.197 We weten niet of de bestuurders opzagen tegen de kosten of bevreesd
waren voor verzwakking van de ringdijk, vast staat dat zij hun toezegging niet na-
kwamen. Het hieruit voortkomende conflict liep zo hoog op, dat Alkmaar gedu-
rende een aantal jaren weigerde haar omslagen te betalen, een gezien het uitge-
breide grondbezit van de stad gevoelige klap voor de polder.198 Pas na een
jarenlang juridisch gevecht veroordeelde het Hof van Holland het polderbestuur
tot nakoming van het contract, een uitspraak die in beroep werd bevestigd door
De Hoge Raad.199 Toch kwamen er ook toen geen sluizen. Het polderbestuur wist
haar verplichting in 1669 af te kopen voor 25.000 gulden.200

4.9  Uitwateringen naar Nauerna en de Zijpe

Zoals reeds eerder aan de orde kwam, maakte het hoogheemraadschap voor de
Uitwaterende Sluizen zich grote zorgen over het alsmaar kleiner worden van de
Schermerboezem. Het verzette zich dan ook fel tegen de plannen om nu ook het
laatst overgebleven grote meer te bedijken. Pas na vergaande toezeggingen van de
kant van de bedijkers was het bereid haar verzet op te geven. Niet alleen werden
forse afmetingen voor de ringvaart bedongen, de bedijkers moesten ook middels
twee nieuwe uitwateringen zorgen voor een verhoogde afvoercapaciteit van de
boezem. In zuidelijke richting moesten zij een kanaal graven vanaf de Stierop tot
bij Nauerna aan het IJ, met een schutsluis in de IJ-dijk, en naar het noorden van-
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196  RAA, AWS inv. nr. 4444; 24 oktober 1635.
197  Kavelconditie XXXIX. RAA, AWS inv. nr. 772; Danner, 1983, 10; Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 180-
182.
198  RAA, AWS inv. nr. 46; 14 en 15 april 1644; 13 april, 1 november en 21 december 1645; 12 april 1646
en 9 en 10 april 1648.
199  Danner, 1983, 23; Aten. 1995, 107-110 en 158-161.
200  RAA, AWS inv. nr. 419.f. 64.



af de Friesepoort in Alkmaar tot aan het Jacob Claassluisje. Vandaar stroomde het
water via de Grote Sloot in de Zijpe af op de Noordzee.201 In het geval dat zich bij
de aanleg onverhoopte obstakels voor zouden doen, diende een alternatieve rou-
te tot stand te komen.202

Dat Uitwaterende Sluizen op compenserende maatregelen aandrong was niet
verrassend. Bij alle grote voorafgaande droogmakerijen had het hoogheemraad-
schap al clausules in de octrooien opgenomen weten te krijgen gericht op de be-
heersbaarheid van het waterpeil in de Schermerboezem. De voorwaarde van het
maken van een nieuwe uitwatering was evenmin nieuw, de bedijkers van de Beem-
ster hadden ook al een dergelijke verplichting opgelegd gekregen.203 Dit keer kre-
gen de bedijkers echter wel heel zware eisen opgelegd: afmetingen van de ring-
vaart die alles wat tot nu toe was gepresteerd deden verbleken en maar liefst twee
forse afvoerkanalen. Bovendien moest er bij Nauerna een grote stenen sluis ko-
men.204 Deze voorwaarden konden niet anders dan tot een forse stijging van de
kosten leiden. De bedijkers deden er dan ook alles aan om die te drukken.205 Zo
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201  Danner, 1983, 40-41.
202  Ibidem. Als alternatieve route naar het zuiden noemde het octrooi een kanaal vanaf de Langemeer,
achter de Krommeniedijk, voorbij het Busscher sluisje zuidwaarts, tot aan het Twiske, en vandaar naar Nau-
erna. Op de noordelijke route ging het octrooi niet verder dan de vage aanduiding ‘soodanich ander werck
te maken’ als Uitwaterende Sluizen ‘sullen bevinden te behooren’.
203  Danner, 1987, 23-28.
204  De door de bedijkers van de Beemster aan te leggen uitwatering eindigde bij Schardam in een veel
kleinere houten sluis.
205  Voor een beschrijving van de verwikkelingen rond de aanleg van de uitwateringen zie: Aten, 1995, 74-
84.

Afb.4.9.1   De op aandrang van Uitwaterende sluizen door de bedijkers van de Schermer aangelegde nieuwe
uitwatering naar het zuiden: langs de Starnmeer naar Krommenie en vervolgens via de Twisk naar Nauerna,
waar het water van de Schermerboezem via een schutsluis in het IJ geloosd werd geloosd. Kaart van het Noor-
derkwartier, J.J. Dou, 1680, detail. 



slaagden zij erin hun collega’s van de Starnmeer op te zadelen met de uitvoering
van een belangrijk deel van de uitwatering naar het zuiden en gebruikten zij de te-
genwerking van het Zijper polderbestuur dankbaar als excuus om de werkzaam-
heden aan de uitwatering naar het noorden voortijdig te stoppen. Het kanaal
naar de Zijpe werd pas na ruim 25 jaar voltooid. Niettemin liepen de aan de uit-
wateringen gerelateerde kosten op tot maar liefst 240.000 gulden (tabel 4.13), 9
procent van de totale bedijkingsuitgaaf.206 Aan de droogmaking als zodanig le-
verden deze uitgaven geen enkele bijdrage. Tellen we daar de kosten voor aan-
koop van land (190.000 gulden), materialen (bedrag onbekend) en schadeloos-
stellingen (20.000 gulden) bij op, dan komen we minimaal op het dubbele uit.207

Tabel 4.13  Uitwateringen naar Nauerna en de Zijpe

rekening okt feb apr apr 1660- totaal
1634 1636 1637 1642 1663

(kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
uitwatering naar Nauerna

uitwatering 74 8 82
5 sluizen in de dijken langs het  
Twiske, 4 in de banne van Krom-
menie en 1 bij Westzaan 18 18
molen in de banne van Krom-
menie 6 6
aanleg van voetpad tussen Krom-
menie 
en Wormerveer 0,6 0,6
bijdrage aan de Starnmeer voor 
verbindingsstuk naar het Twiske 5 5

subtotaal uitwatering 
naar Nauerna 98 9 5 111

sluis te Nauerna 26 0,8 27

uitwatering naar de Zijpe 42 9 3 48 101

totaal 167 18 3 5 48 240
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: uitgaven zijn exclusief kosten voor landaankoop, materialen en schadevergoedingen.
Bronnen: RAA, AWS inv. nrs. 384-386, 391 en 409-412.
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206  Inclusief de in 1659-1662 gemaakte kosten.
207  Zie voor een berekening van de overall kosten van de twee uitwateringen, inclusief die voor de aan-
koop van land, materialen etc., de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.



Uitwatering naar Nauerna

Als beginpunt voor de uitwatering naar het zuiden noemde het Schermer octrooi
de Stierop. Deze brede vaart liep van het aan de Schermer grenzende Langemeer
naar het Starnmeer, dat via de Zaan met het IJ in verbinding stond. De met Uit-
waterende Sluizen gesloten overeenkomst hield in dat er vanaf de oostkant van de
Stierop, dwars door de ten zuiden daarvan gelegen Uitgeesterwouden, een kanaal
zou worden gegraven naar de tussen Krommeniedijk en Knollendam lopende
Tochtsloot.208 Vanaf de Tochtsloot moest er dan, door het noordelijk deel van het
‘Crommenyervelt’, een verbinding komen met het even ten zuidoosten van
Krommenie beginnende Twiske, een sloot van bescheiden afmetingen, die ook
nu al als afwatering voor het lokale polderwater fungeerde en bij Nauerna via een
duikersluis in het IJ loosde.209 Het Twiske diende net als het noordelijker deel van
de uitwatering tot op 11 roede breed te worden uitgegraven. De bestaande dui-
kersluis bij Nauerna was niet op de nieuwe situatie berekend en Uitwaterende
Sluizen had daarom een nieuwe ‘bequame steenen schutsluys’ voorgeschreven,
‘ter wijtte van twintich voeten, met ses deuren’, vier deuren om het water te lozen
en twee ebdeuren om het boezemwater bij lage waterstanden vast te kunnen hou-
den en zonodig water in te laten.210

Het was duidelijk dat de nieuwe uitwatering de waterhuishouding in de polder
met daarin de bannen van Krommenie, Assendelft en Westzaan danig zou versto-
ren.211 Met een waterpeil in het Twiske op Schermerboezem niveau waren grote
overstromingen te verwachten. Aan de zijde van Assendelft was het stroompje in
de loop van de zestiende eeuw al van een kade voorzien, om de polder aan die
kant voor wateroverlast te behoeden, maar in de nieuwe situatie was deze be-
scherming ontoereikend. Aan de kant van Westzaan waterde de polder nog via tal-
rijke slootjes in het Twiske uit. Bij zijn metingen in 1632 telde de landmeter An-
thonius Metius maar liefst 301 van deze sloten.212 Aanleg van een dijk aan die kant
betekende dat de slootjes hun water niet meer kwijt konden en dat de Westzaner
polder haar water voortaan door middel van sluizen moest zien te lozen, eventu-
eel met behulp van extra bemaling.

Ook het lokale verkeer ging grote hinder van de nieuwe uitwatering ondervin-
den. De banne van Krommenie werd door het nieuwe kanaal van de Tochtsloot
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208  Danner, 1983, 24 en 40.
209  Verkade, 1982) 91-92.
210  Danner, 1983, 40.
211  Verkade, 1982, 91-92.
212  Een in 1632 door Anthonis Metius vervaardigde manuscriptkaart, met als opschrift ‘Caerte ende be-
schrijvinge vande Langemeer, Starmeer ende Twisch, tot t’Ye incluys; met hare omleggende plaetsen ende
gelegentheyt’ vermeldt in een cartouche rechtsonder het aantal slootjes dat in het Twiske uitmondde: ‘Be-
vindende in de Twisch vanden Dyck Noort aen, tot de hennep-mool 301 sloten, aen de oostkant. Voors. van-
daer, langs de Saerwech tot de Cadyck by het taen-huys aen de westcant 81 sloten’. Deze, door Pieter Wils in
1633 ‘accoord bevonden’ kaart bevindt zich in het Gemeentearchief Haarlem, kaart nr 51-311. Zie ook: Wie-
ringa, 1994, 13 en 106.



naar het Twiske doormidden gesneden en scheepvaartverkeer binnen de polder
werd als gevolg van de nieuwe kades sterk belemmerd. De bedijkers begrepen dat
er veel ‘inconvenienten’ op hen afkwamen en om te weten waar ze aan toe waren,
kreeg Anthonis Metius in 1632 opdracht het gehele gebied rondom de nieuwe
uitwatering in kaart te brengen.

Met de aanleg van het kanaal was haast geboden. Het octrooi stelde dat de ring-
dijk rondom de Schermer pas gesloten mocht worden, nadat de nieuwe uitwate-
ringen waren voltooid. Op de eerste voltallige vergadering van hoofdingelanden,
op 22 februari 1633, kwamen uitwatering en sluis daarom al ter sprake.213 Uit-
gangspunt bij de beraadslagingen was het zo kort mogelijk houden van het tracé
en waar dat kon van bestaande waterwegen gebruik te maken. Door de nieuw te
graven uitwatering naar het zuiden niet aan het uiteinde van de Stierop te laten
beginnen, maar vanuit de Tochtsloot, west van Knollendam, kon men zich veel
graafwerk besparen. In plaats van de nieuwe doorsteek door de Wouden was het
dan mogelijk terug te vallen op de open verbinding via de nog niet bedijkte Starn-
meer, de Zaan tussen Butteroort en Knollendam en de Tochtsloot ten westen van
Knollendam.214 Toen de bedijkers het tracé in de maand mei bevroren, kwam het
verbindingskanaal noordelijk van Krommenie daar niet meer in voor.215

Uitwaterende Sluizen nam vanzelfsprekend geen genoegen met deze verande-
ring van plannen, maar nieuwe ontwikkelingen gingen weldra een eigen leven lei-
den. In maart 1632 kregen de regenten van de Rijp toestemming om de Starn-
meer te bedijken, een wonderlijk besluit gezien de clausule in het octrooi van de
Schermer dat dit meer, samen met het Langemeer, ten eeuwige dage onbedijkt
moest blijven. Ook de bedijkers van de Starnmeer kregen als voorwaarde opge-
legd de aanleg van een extreem brede ringvaart en een uitwatering. Toen Uitwa-
terende Sluizen begin 1640 voor de zoveelste keer bij de Schermer aandrong op
het voltooien van het ontbrekende stuk van hun uitwatering, grepen de bestuur-
ders van die polder hun kans om ‘die van de Starnmeer’ voor hun verplichting op
te laten draaien.216 In de onderhandelingen die volgden kon de Starnmeer weinig
tegenspel bieden. De heren van de Schermer, met hun vele connecties, hadden
zoveel meer in de melk te brokkelen dan hun collega’s van de kleinere polder, dat
zij weldra aan het langste eind trokken. Zij begrepen dat zij niet helemaal voor
een dubbeltje op de eerste rang konden zitten en deden het voorstel dat als de be-
dijkers van de Starnmeer het ontbrekende stuk van de uitwatering naar het Twis-
ke zouden aanleggen, zij in de kosten zouden delen. De bestuurders van de Starn-
meer voelden zich zozeer in het nauw gedrongen, dat zij ‘na lange deliberatie’
schoorvoetend op het voorstel ingingen. Voor een bedrag van 30.000 gulden wa-
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213  RAA, AWS inv. nr. 44; 22 februari 1633.
214  De Tochtsloot vormde samen met de meer westelijk gelegen Dreisloot een belangrijke schakel voor
de scheepvaart van Uitgeest naar Amsterdam en Haarlem. Besse, 1942, 36-45.
215  RAA, AWS inv. nr. 44, 21 mei 1633.
216  RAA, AWS inv. nr. 45; 10 mei 1637.



ren zij bereid alle resterende verplichtingen tot het ‘maecken van de uijtwaterin-
ge vande Stierop inde Twisch’ op zich te nemen ‘en deselve combineren in haren
vaert’. Zij zouden ook het ‘eeuwich onderhout vandien’ op zich nemen. Hoewel
het door de Starnmeer gevraagde bedrag aan de lage kant lijkt, konden de be-
stuurders van de Schermer niet laten daarop te beknibbelen.217 Een maand later,
op 3 juli 1640, kwam een regeling uit de bus, waarbij de Schermer slechts 15.000
gulden zou bijdragen.218 En ook dat bedrag bleek te hoog. Als argument om nog
minder te betalen, voerden de bestuurders van de Schermer aan het profijt dat de
Starnmeer ondervond van de reeds aangelegde ringvaart tussen Akersloot en de
Vuile Graft en dat het daarvoor geld schuldig was. Tevens wilden zij compensatie
voor het afgraven van een stukje land bij de Vuile Graft. Uiteindelijk bleef de bij-
drage van de Schermer beperkt tot 5.000 gulden.219

Door met hun graafwerk bij de Tochtsloot ten westen van Knollendam te be-
ginnen, maakten de bedijkers van de Schermer het zich dus relatief makkelijk. De
afstand die zij nu nog moesten overbruggen was 1.377 roede (9 km) lang: 727 roe-
de (2,8 km) vanaf de Tochtsloot, via de Noorddijk en het ‘Crommenier-velt’, tot
aan het noordelijk uiteinde van het Twiske en nog 1650 roede (6,3 km) tot aan
Nauerna.

Het gehele traject werd bij aanbesteding in zes stukken opgedeeld. Gezien de
afmetingen van de nieuwe vaart, 11 roede breed (42 m) en 7 voet diep (2 m), ging
het om grote opdrachten, waar veel geld mee was gemoeid. Per strekkende roede
moest 77 schaft (350 m3) grond worden uitgegraven, waarmee aan weerszijden
van de vaart, ter bescherming van het omringende land, 30 voet (9 m) brede ka-
des werden geformeerd.220 Daarnaast kwamen 18 voet (5 m) brede scheisloten te
liggen. De aanbestedingsprijzen varieerden tussen de 30 en 42 gulden per strek-
kende roede - circa 8 à 11 stuivers per schaft - , vergelijkbaar met de voor de ring-
vaart overeengekomen prijzen. Al met al kostte het graafwerk ruim 57.000 gul-
den.221 Daarmee was men er echter nog niet. De kades werden over de gehele
lengte tegen afslag beschermd door middel van een beschoeiing van ‘dobbelde
en enkelde joffers, tot discretie vande heeren’.222 De binnenkant van de be-
schoeiing werd met riet en ‘ruichte’ opgevuld.223 Voor deze opdracht kregen de
uit Westzaan afkomstige aannemers Jan Sijmonsz. Decker en Cornelis Cornelisz.
gezamenlijk 21.000 gulden.224 De joffers werden door de bedijkers aangeleverd.
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217  Het nog niet half zo lange stuk uitwatering tussen de hennepmolen bij Krommenie en de Tochtsloot
had de bedijkers van de Schermer enkele jaren eerder ruim 17.000 gulden gekost, exclusief de kosten voor
onteigening van land. RAA, AWS inv. nr. 384, 98v-100.
218  RAA, AWS inv. nr. 46; 3 juli 1640.
219  RAA, AWS inv. nr. 46; 10 april 1643.
220  RAA, AWS inv. nr. 1; 12 maart 1633. Een schaft (Zijpse dijkmaat) komt overeen met 4,65 m3.
221  RAA, AWS inv. nrs. 384-386.
222  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 99.
223  Ibidem.
224  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 99-100.



Na oplevering kenden de kades nog vele zwakke plekken. Het verhelpen daarvan
vergde nog eens een kleine 3.000 gulden. Alleen al aan arbeidsloon beliepen de
kosten van de uitwatering derhalve 82.000 gulden (tabel 4.13).

Omdat de polders van Krommenie en Westzaan niet langer als vanouds in het
Twiske konden afwateren, hadden de bedijkers 5 sluizen in de nieuwe kades toe-
gezegd, 4 in de banne van Krommenie en 1 bij Westzaan, en een molen bij Krom-
menie.225 Tellen we de kosten hiervan, bijna 18.000 gulden voor de sluizen en
6.000 gulden voor de molen, samen met nog wat andere uitgaven, zoals de tege-
moetkoming van 5.000 gulden aan de Starnmeer, op bij die van de uitwatering
zelf, dan komen we op een totale uitgaaf van 111.000 gulden. Dit bedrag houdt,
zoals gezegd, geen rekening met allerlei bijkomende kosten, zoals die voor de
joffers, de aankoop van het land en diverse schadeloosstellingen.226 Ook de kos-
ten van de sluis bij Nauerna zijn hier nog niet bij inbegrepen.

De sluis te Nauerna

Het octrooi droeg de bedijkers op ‘in Nauwerna te legghen een bequame steen-
en schutsluys, ter wyte van twintich voeten, met ses deuren, te weten vier deuren
om ’t zeewater te schutten ende twee ebdeuren om het versche water binnen te
houden’.227 Als voorbeeld diende de Grote Sluis in de Zijpe.228 Willem Jansz. Ben-
ningh, een sluizenbouwer met grote reputatie werd tot bouwmeester of ‘fabrijck’
benoemd en voor de uitvoering van het project benaderde men, zonder tot open-
bare aanbestedingen over te gaan, eveneens specialisten van naam: Pieter Corne-
lisz. Neeff voor het graven van de bouwput (hij was één van de grote aannemers
bij de aanleg van de ringdijk en ringvaart), meestermetselaar Willem Adriaensz.
voor de stenen fundering en timerman Pieter Pietersz. voor de bouw van de hou-
ten sluis.229

De aanleg van een grote en diepe (7 voet) sluis in de zeedijk langs het IJ, met
het daaraan verbonden risico van lekkage of, nog erger, dijkdoorbraak, was niet
eenvoudig. Voordat de bouwput (de ‘kuil) kon worden gegraven, moest eerst een
betrouwbare dam (vingerling) worden opgeworpen. Een rosmolen hield de kuil
tijdens de bouw droog.230 Willem Adriaensz. had samen met zijn ’knechten, met-
selaars, opperlieden, steenkruiers en jongens’, 14 weken nodig voor het metselen
van de fundering.231 In het rekeningboek is sprake van 26 etmalen ‘rossen’ (ma-
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225  Verkade, 1982, 93 en 95. RAA, AWS inv. nr. 384, f. 52 en f. 104 en RAA, AWS inv. nr. 826. De locatie van
de sluizen is terug te vinden op de door J.J. Dou rond 1680 vervaardigde kaart van het onder Uitwaterende
Sluizen ressorterende deel van het Noorderkwartier (WA, kaart nr. 33-321).
226  Voor de bijkomende kosten voor materialen en schadeloosstellingen verwijzen we naar de desbe-
treffende paragrafen in dit hoofdstuk.
227  Danner, 1983, 40.
228  RAA, AWS inv. nr. 44; 5 maart 1633.
229  RAA, AWS inv. nr. 44; 22 februari 1633 en inv. nr. 384, f. 91-96. Belonje, 1933 De Schermeer, 20.
230  Een rosmolen is een door paarden aangedreven molen.
231  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 91-94.



len met de rosmolen) en daarnaast komen we nog een post tegen van ’12 dagen
boven het bestek de kuil droog houden’.232 Pieter Cornz. Neeff, die verantwoor-
delijk was voor het delven van de kuil, kreeg ook uitbetaald voor het drooghou-
den daarvan tijdens de bouw. Afgaande op alle gegevens nam het grondwerk min-
stens 3 maanden in beslag. Alle uitbetalingen vonden plaats in het door het eerste
rekeningboek omspannen tijdvak, met als laatste die aan Dirck Cornelisz. op 3 ok-
tober 1634 voor ‘hem en zijn knechten, timmerlieden, aanvullers, paaluitwinders,
speters, kruiers en andere arbeidslieden’.233 Maar toen was de sluis al klaar.234

In totaal vergde de bouw ruim 27.000 gulden, een aanzienlijk bedrag, maar niet
heel veel meer dan de 5 stenen sluizen bij Krommenie en Westzaan (samen bijna
18.000 gulden). Materiaalkosten en het honorarium voor de bouwmeester, 4 gul-
den per dag, waren hier niet bij inbegrepen.

Uitwatering naar de Zijpe

Het van Alkmaar naar het noorden aan te leggen kanaal leverde minstens zoveel
problemen als de uitwatering naar Nauerna en ook nu weer waren deze vooral
van politieke aard. De strubbelingen lagen al opgesloten in het bedijkingsoctrooi.
Dat verplichtte de bedijkers niet alleen tot de aanleg van een brede vaart naar het
Jacob Claassluisje, maar ook tot het uitdiepen van de Grote Sloot dwars door de
Zijpe.235 Uitwaterende Sluizen zou het Jacob Claassluisje vernieuwen. Binnen de
Zijper polder had het hoogheemraadschap echter geen zeggenschap en de be-
dijkers van de Schermer waren voor het ten uitvoer brengen van de plannen dus
afhankelijk van de toestemming van het Zijper polderbestuur. Dat voelde er niets
voor opgezadeld te worden met hogere waterstanden en een impasse lag voor de
hand. Om hun goede wil te tonen begonnen de bedijkers niettemin in 1633 met
het uitdiepen en verbreden van de Pettemer vaart of ‘de Nieuwe Vaert nae Alc-
maer’ tussen Koedijk en Krabbendam.236 Dit onderdeel van de uitwatering kwam
in de eerste helft van 1634 klaar.

Toen duidelijk werd dat onderhandelingen met het Zijper polderbestuur tot
niets leidden en ook de vernieuwing van het Jacob Claassluisje niet van de grond
kwam, grepen de bedijkers deze ontwikkelingen met beide handen aan om het
zuidelijk deel van de uitwatering, tussen Alkmaar en Koedijk, op de lange baan te
schuiven. Uitwaterende Sluizen nam hier geen genoegen mee en jaren van juri-
disch getouwtrek waren het gevolg. Pas in 1658 dwong de Hoge Raad de stad Alk-
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232  Ibidem.
233  Ibidem.
234  In augustus 1634 begon men de voor de sluis liggende dam af te graven: Aten, 1995, 79.
235  Voor alle verwikkelingen rondom de aanleg van deze uitwatering zie: Aten, 1995, 74-80.
236  Voor details ten aanzien van het tracé zie: Borger en Bruines, 1994, 53. Op de in 1572 door Adriaan
Anthonisz. gemaakte kaart van de Zijpe heet de van Krabbendam naar het zuiden lopende vaart de Nieuwe
Vaert nae Alcmaer. Provinciale Atlas Noord-Holland, Haarlem, kaarten en kaartboeken.



maar, als houder van het octrooi, de gemaakte afspraak ten uitvoer te brengen.237

Dit keer begrepen de polderbestuurders dat langer traineren geen zin had en in
1660 was de nieuwe verbinding naar Koedijk voltooid.238

Voor het kanaal naar het noorden golden minder strenge voorschriften dan
voor de uitwatering naar het zuiden. Hier volstond een breedte van 8 roede (27
m) bij een diepte van 7 voet (2 m) ‘onder het somerwater’.239 Het circa 1.600 roe-
de (5.5 km) lange traject ten noorden van Koedijk werd in 31 perken van 50 roe-
den opgedeeld en kwam de bedijkers op een uitgaaf van 54.000 gulden te staan,
34 gulden per roede of 12 stuivers per schaft.240 Ook nu kwamen er ter bescher-
ming van het omliggende land kades langs het kanaal, ‘twee roeden toelegs, hoog
boven de sloof vande waterhaelders back bij Krabbendam vier voet’.241 De inwo-
ners van Bergen en Schoorl kregen de toezegging dat zij deze kades mochten ge-
bruiken voor aan- en afvoer naar hun landerijen, mits zij door hen veroorzaakte
schade zelf herstelden.242

Het in de jaren 1659-1662 aangelegde deel van de uitwatering liep vanaf een
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237  RAA, AWS inv. nr. 46; 11 april 1659. Danner, 1983, 28-31.
238  Belonje, 1933 De Schermeer, 40.
239  Ibidem. De in het octrooi opgegeven afmetingen waren in Hondsbossche maat.
240  RAA, AWS inv. nrs. 384-386. Het genoemde bedrag is exclusief de uitgaven voor landaankoop en scha-
devergoedingen.
241  RAA, OAA inv. nr. 2213; overeenkomst van 7 september 1633 tussen bedijkers en bestuurders van Ber-
gen en Schoorl.
242  Ibidem.

Afb. 4.9.2  Ook naar het noorden waren de bedijkers van de Schermer verplicht een brede uitwatering aan te
leggen: vanaf de stadsgracht rond Alkmaar naar Koedijk en vervolgens langs Schoreldam, Krabbendam en het
Jacob Claassluisje naar de Zijpe. Via de Zijper Grote Sloot en de Grote Sluis aan de noordkant van de Zijpe
kon het water in de Noordzee worden geloosd. Kaart van het Noorderkwartier, J.J. Dou, 1680, detail.



nieuwe opening in de stadswal van Alkmaar ‘beoosten ‘t Munnicke bolwerck’
dwars door de Huiswaard en Wezepolder en kwam ter hoogte van de Melksloot uit
in de oude Pettemer vaart, die verder werd gevolgd tot even ten noorden van Koe-
dijk.243 Daar vond aansluiting plaats op het eerder klaar gekomen traject. Met het
graven van dit bijna 1.700 roede (6 km) lange stuk was, inclusief allerlei bijko-
mende kosten, 48.000 gulden gemoeid (28 gulden per roede).244 Deze werden,
zoals we al eerder zagen, gedekt door de omslagen tijdelijk te verhogen. Met een
meer dan teleurstellende gang van zaken in de polder, zaten de ingelanden daar
niet op te wachten. In 1659 ging de jaarlijkse omslag met 6 gulden per morgen
omhoog.245 In de jaren daarna werd bij elkaar nog eens 8 gulden per morgen ex-
tra opgehaald.246 De polderbestuurders deden in deze jaren ook een beroep op
de kapitaalmarkt, maar alleen om in een kortstondige behoefte aan geld te voor-
zien. Zij wilden zich nog steeds niet structureel in grote schulden steken. De pen-
ningmeester mocht in de zomer van 1660 voor een periode van zes maanden
35.000 gulden lenen ‘tot betaling van de wercken noorduit’, mits hij die weer uit
‘de tegenwoordige omslag’ afloste.247
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243  RAA, AWS inv. nr. 46; 23 mei 1659; Belonje, 1933 De Schermeer, 39-40; Danner, 1983, 28-31.
244  RAA, AWS inv. nrs. 409 en 410. Genoemde bedragen zijn inclusief allerlei bijkomende kosten, zoals
het droog houden van de vaart tijdens de graafwerkzaamheden en het doorgraven van de stads ‘Cingel’,
maar exclusief kosten voor landonteigening en bouwmaterialen.
245  RAA, AWS inv. nrs. 406-412.
246  Ibidem.
247  RAA, AWS inv. nr. 46; 20 juni en 13 juli 1660.

Afb. 4.9.3  Het Jacob Claas-
sluisje aan de zuidkant van de
Zijper polder was decennia lang
het middelpunt van juridisch
getouwtrek. Onderdeel van het
plan voor een nieuwe uitwate-
ring naar het noorden was een
verhoogde doorvoercapaciteit
van deze sluis. Tegenwerking
van de kant van de Zijper pol-
derbestuurders, beducht voor on-
controleerbaar hoge waterstan-
den in de polder, leidde echter tot
een jarenlange patstelling. Situ-
atieschets rondom de sluis van
Pieter Wils, 1637.



4.10  Materiaal- en transportkosten

De enorme hoeveelheden ‘hout, ijzerwerck, steen, kalk, cement, zand, riet, stroo
ende ruychte’ en andere materialen die bij de bedijking werden verwerkt, koch-
ten de bedijkers centraal in.248 De aannemers kregen slechts voor arbeidsloon uit-
betaald, de bedijkers hadden op die manier meer grip op de prijs en de kwaliteit
van het ingekochte materiaal. Een uitzondering vormden de voor de molens be-
nodigde onderdelen, die, zoals hiervoor besproken, grotendeels bij de aanneem-
som waren inbegrepen.249

Voorraden werden opgeslagen op een speciaal daarvoor bestemd terrein, de
houtwerf, waar de aannemers tegen inlevering van een door één van de heemra-
den getekende bon konden afhalen wat zij nodig hadden. Dat het om grote hoe-
veelheden ging, blijkt wel uit de bedragen die in deze categorie van uitgaven om-
gingen. Alleen al aan hout werd in de eerste twee jaar van de bedijking 115.000
gulden uitgegeven, meer dan aan het graven van de uitwatering naar Nauerna en
niet veel minder dan aan de brede ringvaart tussen het Zeglis en Akersloot.
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248  Onder de desbetreffende uitgavenrubriek in de rekeningboeken van de Schermer waren aparte pa-
ragrafen gewijd aan de hier opgesomde materialen.
249  Zoals in een vorige paragraaf al naar voren is gekomen, leverden de molenmakers van de eerste 36
molens de onderdelen voor de houten bovenbouw en waren in de aanneemsom voor de laatste 16 molens
ook de meeste materialen voor de fundering inbegrepen.

Afb. 4.9.4  Restanten van het Jacob Claassluisje in 2009, gezien vanaf de Grote Sloot naar het zuiden.



Materiaalkosten bleven ook na het gereedkomen van de polder zwaar op het
polderbudget drukken, maar met ingang van 1637 waren deze voornamelijk on-
derhoudsgerelateerd.250 Gaan we er vanuit dat alle aankopen tot die datum sa-
menhingen met de totstandkoming van de polder, dan berekenen we voor deze
rubriek, inclusief transportkosten, een bedrag van ongeveer 250.000 gulden (ta-
bel 4.14). Meer dan de helft daarvan ging op aan hout.

Tabel 4.14  Materiaal- en transportkosten

rekening okt 1634 feb 1636 apr 1637 totaal
(kgld) (kgld) (kgld) (kgld)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
materiaalkosten

hout 115 12 14 141
ijzerwerk 39 6 5 50
stenen 16 1 0,6 18
kalk en cement 6 6
zand en klei 0,2 0,2
glazen ruiten 0,1 0,1 0,2
touw, mos en teer 1 1
riet 7 1 8
stro 2 2
molenzeilen, touw en teer 13 13
kaarsen,olie,reuzel en zeep 4 4

transport- en vervoerskosten 11 1 12

totaal 197 37 19 253
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: de voor de molens benodigde materialen zijn grotendeels verwerkt in de molenkosten.
Bronnen: RAA, AWS inv. nrs 384-386 en RAA, AWH inv. nr. 255.

Over de bestemming van de twee grootste materiaalposten, hout en ijzerwerk, ko-
men wij in de rekeningboeken weinig specifieke informatie tegen. De gegevens
beperken zich doorgaans tot het aankoopbedrag en de naam en woonplaats van
de leverancier. Nu en dan lezen we dat het ging om grenen of eiken balken,
joffers, delen, sparren of capravens.251 Over het algemeen blijft de beschrijving
van de aankoop echter steken bij de mededeling dat het om een sortering hout of
ijzer ging. Het is daarom niet mogelijk een scherpe scheiding aan te brengen tus-
sen de materiaalkosten voor bijvoorbeeld de beschoeiingen van de ringdijk, de
funderingen van de molens of de over de diverse vaarten aangelegde bruggen.252
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250  De aan materialen verbonden uitgaven waren begin 1637 teruggevallen tot een min of meer stabiel
niveau van 16 á 17.000 gulden per jaar.
251  Joffers zijn dunne palen. Met capravens worden sparren aangeduid, onbezaagde, rechte dunne stam-
men. Delen waren planken van grenenhout. Sipman, 2002, 493.
252  In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zullen wij niettemin een poging wagen tot opdeling naar de
belangrijkste projectonderdelen.



Daar waar sprake is van masten of een as ten behoeve ‘vande Schermeer molens’,
molenroeden, ‘barkoenen tot kammen van de molens’ en ‘mispelen staven’ is
vanzelfsprekend geen misverstand mogelijk.253 Dat laatste geldt ook voor de in
aparte categorieën opgenomen uitgaven aan typische molenbenodigdheden als
zeilen, touw en reuzel.254 Waar de documentatie dat toelaat, laten wij de verschil-
lende materialen kort de revue passeren, met aandacht voor herkomst, prijs en
toepassing. Dat de focus daarbij in sterke mate op de molens ligt, is gezien de be-
schikbare informatie onvermijdelijk.255

Houten onderdelen

Niet alleen het centraal ingekochte materiaal, maar ook de door de molenmakers
meegebrachte onderdelen ondergingen voor gebruik een nauwgezette inspectie.
‘Soo daer bevonden werd enich quaet hout gewrocht te wesen’, dan werd dit ver-
beurd verklaard en kon volgens het bestek op kosten van de molenmaker ‘ander
goet hout’ worden besteld.256 Van een groot aantal molenonderdelen stond de
houtsoort in het bestek gespecificeerd.257

De bedijkers waren bij inkoop niet geheel aan de grillen van hun leveranciers
overgeleverd. Uit het rond 1660 samengestelde ‘Memoriael’ van de Heerhugo-
waard blijkt een grondige kennis van de eigenschappen van verschillende hout-
soorten en een goed inzicht in de totstandkoming van de prijzen.258 De Heerhu-
gowaard bevond zich in de eerste decennia na de droogmaking, evenals de
Schermer, in een financieel deplorabele toestand.259 De jaarlijkse omslagen druk-
ten zwaar op de ingelanden en het was dan ook zaak om de onderhoudskosten,
waarvan de molens een belangrijk deel voor hun rekening namen, tot een mini-
mum te beperken. Het Memoriael gaat uitvoerig in op al die onderwerpen, waar-
van bestuurders op de hoogte moesten zijn om hun polder op een verantwoorde
wijze te kunnen besturen. Alleen met verstand van zaken kon goed worden on-
derhandeld en ingekocht. De bewegende en aan slijtage onderhevige houten on-
derdelen van de molens waren met grote regelmaat aan vervanging toe en het in-
zichtelijk maken van de prijzen en een goede materiaalkeuze vormen een
belangrijk onderdeel van dit didactische werkstuk, dat met zorg is samengesteld
en uitblinkt door heldere informatie.260
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253  RAA, AWS inv. nr. 386 f. 304-314.
254  RAA, AWS inv. nr. 385 f. 404-414.
255  Voor een beschrijving van de bij de bouw van de Schermer molens gebruikte materialen en technie-
ken zie: Van Zwet, 2004 ‘De achtkantige binnenkruier van de Schermeer’, 141-175.
256  RAA, AWS inv. nr. 1198. Bestek van de Schermer molens, 30 mei 1633..
257  Een overzicht van houtsoorten, eigenschappen en toepassingen in de molenbouw is te vinden in: Sip-
man, 2002. Zie verder ook: Van Zwet, 2004 ‘De achtkantige binnenkruier van de Schermeer’, 153.
258  RAA, AWH inv. nr. 64; ‘Memoriael van de Heerhugowaard’.
259  Zie hoofdstuk 6.
260  Minstens even interessant zijn de in het Memoriael aan de tekst toegevoegde tekeningen van de be-
langrijkste onderdelen van het gaande werk van de molens.



Als maatstaf voor de prijs van houten molenonderdelen gaat het ‘Memoriael’
uit van het benodigde volume hout en de gangbare prijs van de desbetreffende
houtsoort. Voor verschillende houtsoorten golden vanzelfsprekend verschillende
prijzen. Grenenhout behoorde ten tijde van het verschijnen van het Memoriael
tot de goedkoopste houtsoorten: circa 5 stuivers per kubieke voet (32 dm3).261 Ei-
kenhout was met prijzen variërend tussen de 15 en 18 stuivers aanzienlijk duur-
der, maar nog altijd goedkoop vergeleken met iepenhout, waarvoor bijna twee
keer zo veel werd gevraagd. Voor deze laatste houtsoort ging de voorkeur uit naar
materiaal uit Frankrijk, dat ‘al ander ijpenhout, dat op andere plaatsen is gewas-
sen, in deucht te boven gaat, ter oorsaecke dat t selve alsoo in malcander is ge-
warteld, dat daer in weinig draden werden gevonden’. Voor staven en kammen
gaat het ‘Memoriael’ niet verder dan het noemen van de prijzen per gefabriceerd
onderdeel. Het herleiden daarvan naar de prijs van het hout had weinig zin, ge-
zien de arbeidsintensieve bewerking die deze relatief kleine onderdelen onder-
gingen.

Het Memoriael benadrukt dat de marktprijs voor de meeste houten onderde-
len fors hoger lag dan overeenkwam met het volume en de prijs van het verwerk-
te hout, ook na correctie voor zaagkosten. De meerprijs liep voor de verschillen-
de onderdelen sterk uiteen. Zo was een uit eikenhout gemaakt scheprad van 140
gulden relatief goedkoop. Uitgaande van een benodigd volume aan hout van 180
kubieke voet, 5 gulden aan zaagkosten en nog wat bijkomende posten, werd de
houtprijs op 13 stuivers en 4 penningen per kubieke voet berekend. Dit ontlokte
de auteur van het document de opmerking ‘dit schijnt ’t goedkoopste hout van al-
len, t welck hier voren is gespecificeert’. Vergeleken met de hiervoor al genoem-
de grondstoffenprijs van 15 stuivers of hoger voor andere van eiken gemaakte mo-
lenonderdelen kon het scheprad inderdaad goedkoop worden genoemd. Het
‘Memoriael’ relativeert deze opmerking echter, door vast te stellen dat ook een
prijs van 13 stuivers en 4 penningen nog altijd veel te hoog was. Daarbij wordt ver-
wezen naar een recente aankoop van eiken balken van 60 voet (19 m) lang en 24
duim (64 cm) in het vierkant voor 100 gulden per stuk. Deze balken waren ge-
bruikt om een scheprad en een wateras te maken. Rekening houdend met het
zaagloon bedroeg de prijs van de uit deze eiken balken verkregen onderdelen
nog geen 9 stuivers per kubieke voet en ‘dat op ver nae niet ende accordeert met
de ordinaris prijs vant schepradt ende wateras als hier voren gestelt’. De door de
tussenhandel gemaakte winst dreef de prijs kennelijk fors omhoog.

De auteur van het Memoriael geeft blijk ook goed van de ontwikkelingen in de
markt op de hoogte te zijn. Hij wijst erop dat men vaak aanzienlijk goedkoper uit
was door de tussenhandel uit te schakelen en direct bij de oorspronkelijke leve-
rancier te kopen. Sommige houtsoorten, zoals Frans iepenhout, waren aanzien-
lijk goedkoper in de haven van Rotterdam dan bij leveranciers in de nabije om-
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261  De desbetreffende maateenheid wordt in het Memoriael niet gespecificeerd.



geving. Van de mispelhouten staven, die normaal 18 stuivers kostten, weet hij te
melden dat die in Brabant voor 6 à 7 stuivers waren te krijgen, ‘oock belegen en
even goet’. Door ervaring wijs geworden waarschuwt hij verder voor de sterke
prijsfluctuaties die zich in de loop van de jaren kunnen voordoen. Hij raadt daar-
om aan ‘altoos een goede quantiteijt van roeden in voorraed te hebben, al was het
40 à 50 incluis’. ‘De experientie’ leert, zo wordt gesteld, dat de prijs van de uit Zwe-
den aangevoerde roeden in tijden van oorlog of bij andere calamiteiten, ‘wel steij -
geren, mits de groote schaarsheijd, tot honderd en tien gulden en daarover, gelij-
ck gebleken is in de laetste engelse oorlog, als oock inden jaere 1659 met de
oorlog tussen Sweden en Denemarken, ende oock op andere tijden meer’. De
voordelen te behalen door op het juiste moment in te kopen wogen ruimschoots
op tegen het renteverlies: ‘sulx de roeden als deselven op de menagien sijn ge-
cocht altoos haer renten wel verbeteren’.

Het in voorraad hebben van een groot aantal roeden bood ook nog andere
voordelen, aangezien ‘een opgemaeckt roed die belegen is, al eer die in de molen
gesteecken wert, veel beter is als een varsche ofte groene roedt, staende dat desel-
ve inde molen loopt, merckelijck krimpt, en bijgevolge moeten de clampen los
werden ende sulx wederom met nieuwe worden verspijckert, t welck een roede
seer crenckt t welck een belegen roede niet en doet, die eens inde as geclampt
sijnde, altoos vast blijft’. Het Memoriael van de Heerhugowaard kwam te laat voor
de bedijkers van de Schermer. We nemen echter aan dat zij even goed op de hoog-
te waren.

IJzerwerk

De houten onderdelen van molens werden voor het merendeel met houtverbin-
dingen aan elkaar gezet, ‘met pennen ende gaten ende swalusteerten’ (…) ‘sulcx
dat de opsienders die bijde besteders overt werck sullen werden gestelt contente-
ment sal gedaen werden in redelijckheijt naer alle behoren’.262 ‘De nagels daer
mede men de wercken sal sluiten sullen gemaeckt werden op hare behoorlijcke
dicte ende langte (…) van goet drooch teij deventer eijckenhout’. Maar daarnaast
gebruikte men ook grote hoeveelheden ijzerwerk: spijkers, bouten, ‘krammen,
banden, beugels, strops en croonen’. De Deventer ‘plancken’ op de bodem van
de waterloop werden ‘dicht op malcander gestreecken wel gevoecht ende wel ge-
spijkert’. Volgens het bestek leverde de molenmaker ‘alle het iserwerck aende mo-
len dienende’, maar het eerste rekeningboek leert anders. Het aangeschafte ijzer
was echter niet alleen voor de molens bestemd.263 Ook in de houten wanden van
plempdijken en beschoeiingen werd heel wat ijzer verwerkt. Het materiaal werd
vooral door Alkmaarse smeden geleverd.
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262  De hierna volgende gegevens zijn gebaseerd op het bestek van de Schermer molens: RAA, AWS inv.
nr. 1198.
263  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 151v-160v.



De prijs van de ijzeren onderdelen was gerelateerd aan het gewicht: ‘voorders
alle het ijserwerck zal gewogen worden in presentie van de besteders of bij iemand
daartoe gestelt’.264 In welke mate het arbeidsloon van de smid werd doorbere-
kend, valt uit de beschikbare gegevens niet op te maken. ‘Groffwerk’, producten
die weinig bewerkingen hadden ondergaan, gingen ‘’t pond voor drie stuivers
min een oortje, alles van goed taai ijser’.265 Van gesmede voorwerpen zijn vrijwel
geen prijzen terug te vinden. De totale kosten aan ijzer per molen zijn niet terug
te vinden. Het in tabel 4.11 vermelde bedrag van 450 gulden is een op gegevens
uit de Heerhugowaard gebaseerde raming.266

De fundering van de molens

Dat de 11 overgebleven Schermer molens, na ruim drieënhalve eeuw, nog steeds
zonder noemenswaardige verzakking recht overeind staan, getuigt van het grote
vakmanschap waarmee ze indertijd zijn gebouwd. Daarbij moet met name de fun-
dering worden genoemd. Over de lengte en diameter van de heipalen is weinig
bekend. Het heiwerk werd uitgevoerd door gespecialiseerde aannemers, die zich
behalve timmerman ook ‘haymeester’ noemden.267 De aanneemsommen ver-
schilden van locatie tot locatie. Tussen Oterleek en Schermerhorn was men
slechts 50 gulden per molen kwijt, maar op het traject tussen Driehuizen en de
Vuile Graft kregen de aannemers de helft meer.268 Deze bedragen waren exclusief
de kosten van de palen. De hogere kosten in de zuidelijker gelegen molengang lij-
ken te wijzen op het gebruik van langere heipalen. De heikosten aan de noord-
oostkant van de polder waren vergelijkbaar met die in de Heerhugowaard enkele
jaren eerder: 40 à 50 gulden per molen.269

Boven op de heipalen kwamen zware planken of kespen te liggen en daarop
werden de penanten of pilaren gemetseld.270 De penanten, één op elke hoek van
het achtkant, liepen taps naar boven toe en maten aan de onderkant 1,7 m in het
vierkant en aan de bovenkant 0,85 m.271 Ook de muren tussen de penanten wer-
den met bakstenen opgemetseld, evenals de wanden en de bodem van de water-
loop. De houten afwerking van de waterloop, met ‘goede Deventer plancken, dick
ses uijt een voet’, viel onder verantwoordelijkheid van de molenmaker en was on-
derdeel van het bestek.272
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264  Ibidem.
265  Ibidem.
266  In de Heerhugowaard liepen de kosten van het ijzerwerk van molen tot molen sterk uiteen: 337 tot
500 gulden. RAA, AWH inv. nr. 255, f. 217 e.v. en inv. nr. 258, f. 238.
267  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 80-85.
268  Ibidem.
269  RAA, AWH inv. nr. 255, f. 44-45.
270  Sipman, 2002, 119.
271  Mondelinge mededeling van Fred Oudejans.
272  RAA, AWS inv. nr. 1198.



Bij het metselwerk aan de eerste 36 molens waren acht metselaars betrokken.
Het metselloon voor de verschillende molens liep nogal uiteen. Bedragen tussen
de 36 en 42 gulden per molen kwamen het meest voor, maar Jan Aertsz., metse-
laar uit Schermerhorn, ontving voor zijn werk aan de fundamenten van twee mo-
lens ten noorden van Schermerhorn slechts 23 gulden per molen.273 Ook nu weer
ging het alleen om arbeidsloon. De bedijkers zorgden voor bakstenen (20.000
stuks per molen), kalk en cement. Van de metselaarsknechten werd een hoog
werktempo verwacht. Zij ontvingen 1,90 gulden per 1.000 gemetselde stenen, wat
neerkwam op circa 500 stenen per dag. Op grond van de verdiende bedragen
kunnen we afleiden dat de metselaars meerdere knechten in dienst hadden. Bij
alleen werken zou het metselwerk aan één molen ongeveer zes weken in beslag
hebben genomen, een onacceptabel lange tijd.

Ook in de molens viel metselwerk te verrichten. Om deze het hele jaar door
voor bewoning geschikt te maken, werden zij voorzien van een kachel en een kor-
te stenen schoorsteen. Het metselwerk aan de schoorstenen in de 12 molens tus-
sen Ursem en Schermerhorn kostte 26,70 gulden, een paar gulden per molen. 274

De rekeningboeken van de Schermer maken melding van meerdere soorten en
maten baksteen, ieder met zijn eigen benaming: Lekse moppen, rode moppen,
harde of hardsteen moppen, klinckerts en kleinere bakstenen of twijfelaars.275

Prijzen worden niet genoemd, daarvoor zijn we weer aangewezen op de rekenin-
gen van de Heerhugowaard. Hardstenen moppen kostten tussen de 6 en 7,25 gul-
den per 1.000 stuks, rode of Lekse moppen tussen de 5,75 en 8,25 gulden, klinc-
kerts 8 gulden en twijfelaars 4,75 à 5 gulden.276 Met 20.000 bakstenen per molen
beliep deze materiaalpost dus al gauw meer dan 100 gulden. Zowel de bedijkers
van de Heerhugowaard als de Schermer bestelden hun bakstenen bij steenbakke-
rijen aan de Lek, in de omgeving van Vianen.277 Aan cement en ‘gesiste’ (geblus-
te) kalk, afkomstig uit de omgeving van Dordrecht, was men per molen nog eens
ruim 50 gulden kwijt.278

In de molens werd ook natuursteen verwerkt. De onderkant van de grote ko-
ningsspil draaide rond in een speciaal daarvoor aangebrachte uitholling in een
stuk hardsteen. Deze ‘blaemoen stucken steens’, door de Alkmaarse stadssteen-
houwer Anthonius Denijsz. op maat gemaakt, kostten 1,30 gulden het stuk.279 De
uiteinden van de windas en wateras waren gelagerd in ‘halssteen’.280 Verder lagen
er hardstenen platen boven op de penanten, om het gewicht van de achtkantstij-
len op te vangen.
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273  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 208-211.
274  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 211v. De schoorstenen waren niet met de buitenlucht verbonden, maar kwa-
men uit in de open ruimte van de molen boven het woongedeelte.
275  RAA, AWS inv. nr 384, f. 162v en RAA, AWH inv. nr. 255, f. 214v-216 en inv. nr. 258, f. 236 en verder.
276  Ibidem.
277  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 250-252.
278  RAA,AWH inv. nr. 255, f. 214
279  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 164.
280  RAA, AWS inv. nr. 1198; artikel 64 van het molenbestek.



Voor de smering van de ronddraaiende assen gebruikten de molenaars reuzel,
die werd ingekocht bij de Alkmaarse zeepzieder Claes Pietersz. Seepsieder.281

Zeepzieders leverden ook olie en kaarsen. In totaal waren de bedijkers 3.600 gul-
den kwijt aan vet en door verzeping verkregen materialen, 69 gulden per molen.

Overige in en rond de molens verwerkte materialen

De ondergronds gelegen houten bak, waar het onderwiel in draaide, werd met
pek en mos waterdicht gemaakt. Scheepstimmerlieden, met ervaring in deze
techniek, voerden dit karwei uit. De kosten voor het ‘drijven en priggen’ van de
bakken, inclusief ‘gelevert pick, mos endere andere behouften’ worden op circa
25 gulden per molen geraamd.282 Een enkele keer lezen we dat de kuil aan de bui-
tenkant met klei tegen water werd beschermd. Zo werd er ‘klei tot enige backen
gehaelt’ en werden ‘verscheijden backen omgekleijt’.283

Als de molen stond, werd de bouwput weer opgevuld en bracht de molenaar
vaak zelf zijn molenwerf op de gewenste hoogte. Daartoe gebruikte hij klei en
zand. Voor 30 gulden leverde Jan Jelisz. Pannebacker 6 schuiten met klei voor de
molens achter Oudorp, terwijl Jonghe Jansz. Schipper 50 scheepsladingen zand
aanvoerde tegen een vergoeding van 183 gulden. Met een klein ‘vletje’ werd het
zand naar de plaats van bestemming gebracht.284

Riet en teer zorgden voor een waterdichte afwerking van de bovenbouw. Nog in
de loop van 1633 kregen de eerste rietdekkers al hun ‘deckloon’ uitbetaald, 45
gulden per molen.285 Zonder uitzondering droegen zij de achternaam Decker. De
meeste rietdekkers hadden het dekken van meerdere molens aangenome. Aan
Jan Cornelisz. Decker waren zelfs zeven molens gegund. Ook deze aannemers
hadden, gezien de aanneemsom van 45 gulden, waarschijnlijk meerdere knech-
ten in dienst. Voor inkoop van riet hoefden de bedijkers niet ver te gaan. Het uit
de nabijgelegen Boekelermeer afkomstige riet stond goed aangeschreven.286 Voor
hoeveelheden en prijzen zijn we weer aangewezen op de Heerhugowaard: 40 voer
riet per molen tegen een prijs van 2,10 à 2,90 gulden per voer.287 Dit komt over-
een met ongeveer 100 gulden per molen. Om het riet te bevestigen gebruikten de
rietdekkers ongeveer 30 bossen ‘roopen’ van 0,35 gulden per bos.288 Alles bij el-
kaar beliepen de kosten van het rietdekken ruim 150 gulden per molen.
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281  RAA, AWS inv. nr. 385, f. 412.
282  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 215-216 en RAA, AWS inv. nr. 385, f. 415.
283  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 241 en 246.
284  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 166.
285  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 212-214.
286  Zowel de rekeningboeken van de Heerhugowaard als de Schermer maken melding van ‘goed Boec-
kelermeers’ riet. Door Aten is beschreven hoe de rietcultuur in de Boekelermeer in de tweede helft van de
zeventiende eeuw in verval raakte: Aten, 1999, 1.
287  RAA, AWH inv. nr. 255, f. 226-227 en inv. nr. 258, f. 244.
288  Ibidem.



Over het teren van de molens is weinig informatie terug te vinden. Op grond
van wat schaarse gegevens uit de rekeningboeken van de Heerhugowaard valt af
te leiden dat, net als bij het rietdekken, de materiaalkosten groter waren dan het
arbeidsloon. Per molen kregen de aannemers 1,90 gulden terwijl er voor onge-
veer 10 gulden aan teer nodig was.289

De zeilen voor op de wieken van de molens vormden een belangrijke kosten-
post. Zij werden gemaakt ‘vant alderbeste witte rolle Hollandts canvas’ en ‘het sayl
garen, de lijcken halstouwen en slach lijnen alles van goede fijne Dansicher rijs
hennip’.290 Ondanks deze hoge eisen sleten ze snel en was meer dan de helft elk
jaar aan reparatie of vervanging toe. Het was daarom raadzaam voldoende zeilen
in voorraad te hebben. De onderhoudscontracten met de zeilmakers duiden op
een minimum van zes per molen.291

Meerdere zeilmakers waren bij de levering van de zeilen betrokken. Het is op-
vallend dat hoofdingeland Jan Pietersz. Stoop niet tot de uitverkorenen behoor-
de. Mogelijk wilde men belangenverstrengeling voorkomen. Enkele jaren eerder
was hij wel de voornaamste leverancier voor de molens in de Heerhugowaard, on-
danks zijn prominente rol als heemraad in die droogmakerij.

Over de prijzen van de zeilen doen de rekeningboeken van de Schermer geen
uitspraak. Vrerick Stoffelsz. Saylmaecker ontving 1.672 gulden voor leverantie van
zeilen voor 6 molens, maar voor dat bedrag had hij ook een onbekend aantal zei-
len gerepareerd en touwwerk geleverd.292 De totale uitgave aan zeilen en touw in
het tweede rekeningboek, inclusief reparatiekosten, bedroeg iets meer dan
12.000 gulden. Omdat de kosten van de zeilen van de ondermolens bij aanbeste-
ding waren inbegrepen, kan dit bedrag waarschijnlijk geheel aan de eerste 36 mo-
lens worden toegeschreven. Een opsplitsing tussen de kosten van aanschaf en re-
paratie is echter niet mogelijk. We moeten ons daarom weer wenden tot de
rekeningboeken van de Heerhugowaard. De totale uitgaaf aan zeil en touw voor
de eerste 34 molens in die polder bedroeg 8.752 gulden, dat is 257 gulden per mo-
len.293 De daar in 1632 gereed gekomen molens komen met respectievelijk 186 en
190 gulden iets goedkoper uit.294 Een onderhoudscontract uit 1661 geeft een
overzicht van alle zeilen die op dat moment in de molens van de Heerhugowaard
aanwezig waren, met daarbij de getaxeerde waarde per zeil.295 Een nieuw zeil kost-
te toen 25,50 gulden. Vatten we al deze gegevens samen, dan lijkt een bedrag van
ongeveer 250 gulden om een molen voor de eerste keer met zeilen en toebeho-
ren uit te rusten, ook voor de Schermer molens een redelijke aanname. Het gaat
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289  RAA, AWH inv. nr. 255, f. 233 en verder.
290  RAA, AWS inv. nr. 886.
291  Ibidem.
292  RAA, AWS inv. nr. 385, f. 407.
293  RAA, AWH inv. nr. 255, f. 232.
294  RAA, AWH inv. nr. 258, f. 246 en 247.
295  RAA, AWH inv. nr. 886.



dan dus om de zeilen en al het ‘stormtou, cruij touw, vangtouw, halstouw en t ver-
dere touwerck dat tot de molen (is) gerequireerd’.296

Transportkosten

De voornaamste leveranciers van hout waren gevestigd in Amsterdam, Hoorn of
Zaandam. Zij zaagden het hout in balken, palen of delen en zorgden vervolgens
voor het vervoer naar de polder. De transportkosten waren vaak in de prijs inbe-
grepen, maar soms komen wij deze tegen onder hoofdjes als ‘verscheiden hout
ende steenvrachten’ in een speciaal daarvoor bestemde rubriek ‘tot betaling van
schepen ende schuitsvrachten’.297 Prijzen voor het vervoer van een enkele lading
staan nergens vermeld.

Over de transportkosten van de grote aantallen bakstenen en moppen verschaf-
fen de rekeningboeken meer duidelijkheid.298 Voor vervoer van de zware ladingen
naar zijn afnemers maakte Claes Pietersz. Maeslandt uit Vianen, ‘steenbakker van
de Lek’ en voornaamste leverancier, gebruik van transport per schuit. Met 13.000
moppen per lading ging het vanaf de Lek naar de in aanbouw zijnde sluis bij Nau-
erna of naar de polder. Dat het om grote hoeveelheden ging, wordt goed geïllu-
streerd door de uitgavenpost ‘vrachten van 663.500 moppen van Vyanen, by ver-
scheidene schippers.299 Voor een ‘schuitvracht’ werd, inclusief laden en lossen, circa
2 gulden per duizend bakstenen berekend, dat wil zeggen 40 gulden per molen.
Na aankomst van de bakstenen losten ‘steenkruiers’ deze op de plaats van bestem-
ming.300 Hoe zij de bakstenen naar de verder van de ringvaart gelegen bouwputten
voor de poldermolens brachten, hebben we niet kunnen vinden.

De rubriek ‘schepen ende schuitsvrachten’ omvatte ook de uitgaven voor de
schippers die met hun jacht de ‘heren dienden’.301 Voor 35 stuivers per dag voe-
ren zij de polderbestuurders en landmeters rond. In de eerste twee jaar van de be-
dijking vergde deze service 1.100 gulden. In totaal waren de bedijkers 12.000 gul-
den kwijt aan transport. In dat bedrag zijn de al in de materiaalprijzen verwerkte
vervoerskosten dus niet meegenomen.

4.11  Lonen en onkostenvergoedingen

Van de duizenden werkers die bij de droogmaking waren betrokken, was bijna
niemand in dienst van de polder. Vrijwel al het werk werd uitbesteed. De arbeiders
stonden onder contract bij aannemers. Specialisten als landmeters, taxateurs, no-
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296  Ibidem.
297  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 161.
298  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 161 en 252 en RAA, AWH inv. nr. 255, f. 214 en 216.
299  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 252.
300  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 71.
301  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 251-253.



tarissen en molenmakers kregen uitbetaald op dagbasis. De organisatiestructuur
van de droogmakerij voldeed in extreme vorm aan wat heden ten dage wordt aan-
geduid als een platte en slanke organisatie. Als we de bestuursleden niet meere-
kenen, telde de polder ten tijde van droogmaking 59 personeelsleden.302 Naast de
52 molenaars waren dat de secretaris Jan Claesz. van der Heem, de penningmees-
ter Willem Willemsz. Kessel, de bode IJsbrand Hendriksz., de dienaren Lambert
Faes en Cornelis Jacobsz., de hoofdtimmerman Walich Jansz. en de opzichter
(‘toeziender’) op de houtwerf’ Jan Claesz.303 Het kleine aantal verklaart waarom
de uitgaven aan ‘tractementen ende vacatien’ zo laag konden zijn: ruim 100.000
gulden (tabel 4.15).304 Zonder de salarissen en onkostenvergoedingen van de be-
stuursleden bleef deze uitgavenpost zelfs beperkt tot 43.000 gulden.305

Tabel 4.15  Lonen en onkostenvergoedingen

rekening okt 1634 feb 1636 apr 1637 apr 1638 totaal
(kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
hoofdingelanden, dijkgraaf en heemraden 16 28 11 5 61
secretaris en penningmeester 2 4 2 1 9
bode en dienaren 1 1 1 1 5
hoofdtimmerman en opzichter van de houtwerf 2 2 0,8 0,5 5
molenaars 0,8 5 6 5 18
landmeters, taxateurs, notarissen 3 3 2 0,2 7

totaal 25 44 23 13 104
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: RAA, AWS inv. nrs. 384-387.

Voor de bestuurders gold een soortgelijke regeling als in de meeste andere pol-
ders. De hoofdingelanden kregen geen vast salaris (‘weddens’), wel hadden zij
recht op een royale dagvergoeding (‘vacatie’) van 6 gulden per dag en daar bo-
venop konden zij reis- en verblijfkosten declareren.306 Dijkgraaf en heemraden
ontvingen naast hun ‘vacatien’ van eveneens 3 gulden per dag wel een jaarlijkse
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302  Ten tijde van de bedijking bestond het bestuur van de Schermer uit 18 hoofdingelanden, 1 dijkgraaf
en 10 heemraden. Aangezien in de beginperiode 3 hoofdingelanden tevens de functie van heemraad uit-
oefenden, was het aantal personen dat deel uitmaakte van het bestuur kleiner dan op basis van het aantal
functies kan worden afgeleid. De secretaris en penningmeester maakten formeel geen deel uit van het pol-
derbestuur. Voor de namen van de hoofdingelanden tijdens de verkaveling wordt verwezen naar bijlage 2.
303  De opzichter op de houtwerf beheerde de grote hoeveelheden hout en andere materialen die de pol-
der in voorraad had.
304  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 268, inv. nr. 385 f. 623, inv. nr. 386 f. 522 en inv. nr. 387 f. 364. Vacatieën zijn
dagvergoedingen. In deze post zijn ook de vergoedingen verwerkt die de bestuursleden kregen voor de be-
dragen die zij voor allerlei doeleinden hadden voorgeschoten.
305  In het bedrag van 43.000 gulden zijn de molenaarssalarissen in 1636 en 1637 meegerekend. Of deze
nog deel uitmaken van de bedijkingskosten is discutabel.
306  RAA, AWS inv. nr. 45, 15 april 1637.



uitkering. Datzelfde gold voor de penningmeester en de secretaris. Jaarlijks, op de
dag dat de jaarrekening werd goedgekeurd, stelden de hoofdingelanden de
hoogte van alle salarissen en vergoedingen vast.307 Daarbij oriënteerden zij zich,
zo te zien, op de uitkeringen die bij eerdere bedijkingen waren betaald en hielden
rekening met de grootte van hun project.308

De dijkgraaf en de penningmeester werden het hoogst voor hun inspanningen
beloond; zij kregen ieder 1.200 gulden per jaar (tabel 4.16). Op het eerste gezicht
lijkt het wonderlijk dat deze qua invloed en aanzien zo verschillende functies ge-
lijkelijk werden gewaardeerd, maar aan deze schijnbare anomalie kunnen meer-
dere factoren ten grondslag liggen. Allereerst maakte het jaarsalaris van de dijk-
graaf maar een deel van zijn inkomsten uit. Voor zijn dagelijkse bemoeienissen
ontving hij ook nog eens een royale uitbetaling in de vorm van vacatiën. Boven-
dien was het dijkgraafschap slechts een deeltijdfunctie. Zowel Maarten Stuijling
als zijn opvolger Thomas van Egmond van de Nijenburg maakten deel uit van de
Alkmaarse vroedschap en bekleedden met enige regelmaat het burgemeesters-
ambt van die stad.

Tabel 4.16  Jaarsalarissen en daglonen van enkele functionarissen

rekening okt feb apr apr apr apr
1634 1636 1637 1638 1639 1640
(gld) (gld) (gld) (gld) (gld) (gld)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
dijkgraaf jaarloon 1200 1200 600 400 400 400
heemraad jaarloon 600 600 250 150 150 60

secretaris jaarloon 400 400 200 100 100 100
penningmeester jaarloon 1200 1200 800 600 600 500

bode jaarloon 400 400 400 400 400 400
dienaar van de polder jaarloon 240 240 240 240 240 240

hoofdtimmerman jaarloon 450 450 450 300 300 300
opzichter op de houtwerf jaarloon 200 200 200 150 150 150

molenaar jaarloon 100 100 100 100 100 100
landmeter dagloon 3 3 3 3 3 3
taxateur dagloon 3 3 3 3 3
notaris dagloon 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: RAA, AWS inv. nrs. 384-389.

De penningmeester, Willem Willemsz. Kessel, had eveneens recht op vacatiën,
maar in de praktijk kwam het daar niet van.309 De functie van penningmeester leg-
de ongetwijfeld veel beslag op de tijd van de desbetreffende functionaris, mis-
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307  Tot april 1636 bleven de salarissen en dagvergoedingen van de polderbestuurders ongewijzigd. Op 10
april van dat jaar vonden de eerste aanpassingen plaats: RAA, AWS inv. nr. 44.
308  We komen hier in het volgende hoofdstuk op terug.
309  In de periode tot februari 1636 zijn we geen vacatiën voor de penningmeester tegengekomen.



schien wel meer dan bij enig ander ambt. Maar het belangrijkste argument ten fa-
veure van zijn hoge beloning lag waarschijnlijk in de grote verantwoordelijkheid
die hij droeg. De bedragen onder zijn beheer konden hoog oplopen, hij moest
toezien op een ordentelijk verloop van de vele geldstromen en hij mocht daarbij
niet voor frauduleuze handelingen in verleiding komen. Om de kans op ontspo-
ringen te minimaliseren, was het de gewoonte een aanzienlijke borgsom aan een
penningmeester te vragen voordat hij in functie trad. In het geval van Willem Wil-
lemsz. Kessel hebben wij hier geen aanwijzingen voor kunnen vinden, maar het
zal in zijn geval niet anders zijn gegaan dan gebruikelijk in zulke situaties. Ook
werd van een penningmeester verwacht dat hij tijdelijk bepaalde bedragen uit
eigen kas kon voorschieten.310 De functionaris moest derhalve bemiddeld zijn.
Een nauwe relatie met één of meerdere polderbestuurders strekte tot zijn voor-
deel. Willem Kessel voldeed aan beide voorwaarden.311

De heemraden kregen met 600 gulden per jaar beduidend minder dan ge-
noemde twee functionarissen. Bij hen ging het echter ook slechts om een bijbaan.
Zij speelden bijna allemaal een rol van betekenis in het Alkmaarse stadsbestuur en
hadden veelal ook andere bronnen van inkomsten. Als wij dan nog zien dat zij
hun inkomen uit de droogmakerij door middel van vacatiën min of meer ver-
dubbelden, dan waren zij zo slecht nog niet af. Jaarlijks dienden zij hun declara-
ties in en alvorens te worden uitbetaald, werden hun opgaven door een medebe-
stuurder, een hoofdingeland of een collega heemraad, gecontroleerd.312 Zover
valt na te gaan leidde dit niet tot correcties. De hoofdingelanden hoefden zich
niet aan een dergelijke procedure te onderwerpen.

Het salaris van de secretaris lag in de eerste jaren van de bedijking op 250 gul-
den per jaar. Dit was beduidend minder dan dat van de penningmeester en in lijn
met het lagere verantwoordelijkheidsniveau van deze functionaris.

In vijf jaar tijd, tot april 1638, zagen de bestuurders, 28 man sterk, hun inspan-
ningen beloond met gemiddeld ongeveer 2.500 gulden per persoon.313 Hier was
sprake van een aantrekkelijke bijverdienste, zelfs als we er rekening mee houden
dat een deel van het geld diende als vergoeding voor voorgeschoten bedragen.

Het loon van de molenaars ging pas op 29 juni 1634 in, op het moment dat het
malen een aanvang nam. Zij waren al begin 1634 aangesteld, maar moesten tot
eind juni in hun eigen onderhoud voorzien.314 Met allerlei hand en spandiensten,
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310  Jacob Jansz. Grebber, penningmeester van de Wijde Wormer klaagde in 1629 dat hij ruim 8.000 gul-
den had voorgeschoten, maar geen kans zag dit geld terug te vorderen: WA, AWWo inv. nr. 47 f. 40v.
311  Willem Willemsz. Kessel was een broer van Pieter Willemsz. Kessel, hoofdingeland van de Schermer,
de Zijpe en de Heerhugowaard: Dekker, 1988, 528.
312  De rekeningboeken vermeldden wie welke controle had uitgevoerd: RAA, AWS inv. nr. 384 f. 269 en
verder.
313  Hierbij moet worden opgemerkt dat de ‘buiten’hoofdingelanden, Andries Bicker, Nicolaas Crom-
hout, Anthonie Oetgens van Waveren en Reinier Pauw, zich zelden in de polder lieten zien en alleen de be-
langrijkste bestuursvergaderingen bijwoonden. Zij streken dan ook weinig of geen vacatiën op. De naam
van Anthonie Oetgens komen we in de eerste jaren bij geen enkele vergadering tegen.
314  De molenaars werden op 14 januari 1634 aangesteld: RAA, AWS inv. nr. 1.



zoals het graven van slootjes en kolken, probeerden zij wat geld bij elkaar te sprok-
kelen. Ondertussen werd van hen verwacht dat zij na het gereed komen van hun
molen vast een oogje in het zeil hielden.315 De molenaars hadden een hard be-
staan. Het maalloon bedroeg slechts 100 gulden per jaar, zelfs gedurende de pe-
riode dat het meer werd leeggemalen en zij ook ’s zomers bij hun molen moesten
blijven.316 Dit was verre van voldoende om een gezin met kinderen te onderhou-
den.317 De geringe hoogte van het loon in later jaren berustte op de gedachtegang
dat de molens een groot deel van het jaar stil stonden en dat de molenaars dus alle
gelegenheid hadden om wat bij te verdienen. Volgens de maalreglementen moes-
ten zij niettemin ook toen altijd op hun post blijven, winter of zomer, dag of nacht,
gereed om de molen bij het eerste sein te laten draaien.318 Op nalatigheid ston-
den forse boetes. Deze arbeidsvoorwaarden maakten het vinden van ander werk
niet makkelijk. In de loop van de tijd werden de duimschroeven alleen maar aan-
gedraaid. In 1641 werden poldermeesters aangesteld, die onaangekondigd, ook ’s
nachts, rondes liepen om de molenaars te controleren.319

Van de vier overige personeelsleden ontving de hoofdtimmerman Walich Jansz.
het hoogste salaris: 450 gulden per jaar. Bij hem ging het om een voltijdbaan. Het
was zijn taak om toezicht te houden op het vele timmerwerk dat in de polder werd
verricht. Hij verdiende ruim twee keer zoveel als de opzichter op de houtwerf
(200 gulden per jaar), die gezien zijn lage inkomen nog andere verdiensten moet
hebben gehad. De bode (400 gulden) en de twee dienaren van de polder (240
gulden) zaten met hun verdienste tussen deze twee functionarissen in.

Genoemde uitkeringen golden alleen tijdens de hectische jaren van inpolde-
ring. Op hun jaarvergadering in februari 1636, toen de voornaamste werkzaam-
heden achter de rug waren, zetten de hoofdingelanden gelijk het mes erin (tabel
4.16).320 In de jaren daarna gingen de salarissen geleidelijk verder omlaag.321 Dijk-
graaf en heemraden werden daarbij niet ontzien. De toelage van de dijkgraaf
werd eerst gehalveerd tot 600 gulden per jaar en kwam een jaar later op 400 gul-
den uit. Het tractement van de heemraden zakte van 600 gulden naar 250 gulden
in 1636 en bedroeg een aantal jaren later nog maar 60 gulden. De penningmees-
ter kwam er relatief het beste vanaf. Ook zijn salaris werd in een aantal stappen ge-
reduceerd, maar bleef uiteindelijk hangen op een niveau van 500 gulden op jaar-
basis. Daarmee liet hij de dijkgraaf achter zich.

De bode en de dienaren van de polder gingen er niet in salaris op achteruit. De
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315  RAA, AWS inv. nr. 44; 6 november 1633: ‘goed gevonden bij provisie in enige molens te zetten mole-
naars tot bewaringe vande selven, zonder de zelve tractement te geven voor en aleer zij malen.
316  RAA, AWS inv. nr. 44; 12 juni 1634; RAA, AWS inv. nr. 384 f. 289v-291 en inv. nr. 385 f. 659v-671.
317  De aanname is dat een gezin met twee kinderen minimaal 300 gulden per jaar nodig had. Zie: Noor-
degraaf, 1980.
318  Schilstra, 1981, 55.
319  RAA, AWS inv. nr. 46, 12 april 1641.
320  RAA, AWS inv. nr. 45; 10 april 1636.
321  RAA, AWS inv. nr. 46; 15 april 111639.



dienaren zaten al min of meer op een minimumsalaris en hun taak veranderde
waarschijnlijk niet veel toen de polder in rustiger vaarwater kwam. Er was dan ook
weinig reden om hun verdienste aan te passen. Dat gold ook voor de molenaars.
Zij moesten nog steeds dag en nacht paraat staan en zij behielden in eerste in-
stantie dan ook hun jaarlijkse loon van 100 gulden. In 1646 voelde het polderbe-
stuur zich door de slechte financiële toestand van de polder echter gedwongen
het maalloon terug te brengen naar 80 gulden op jaarbasis.322 Deze achteruitgang
werd, na hevig protest van de molenaars, een jaar later gedeeltelijk teniet gedaan,
maar de omstandigheden bleven dermate moeilijk, dat het loon in 1662 voor de
tweede keer naar 80 gulden omlaag ging, en nu voor langere tijd.323

Onder de uitgavenpost ‘Tractementen ende vacatien’ vinden we ook de dag-
vergoedingen van een aantal specialisten terug.324 Het betrof de landmeters, de
‘meestersluismaker’ Willem Jansz. Benningh, de molenmaker Jan Adriaansz.
Leeghwater, enkele taxateurs en een drietal notarissen. De landmeters kregen 3
gulden per dag uitbetaald, ruim drie keer zoveel als een ongeschoolde arbeider.
Zij werden pas betrekkelijk laat ingeschakeld. Als we mogen afgaan op de in het
eerste rekeningboek voorkomende gegevens, was alleen Anthonis Metius al actief
voorafgaand aan de octrooiaanvraag. Vanaf februari 1631 leverde hij zijn diensten
aan de bedijkers. Kort na de verlening van het octrooi in september van dat jaar
kreeg hij gezelschap van onder andere Dirk Verdoes (oktober 1631), Thomas Ze-
venhuizen (november 1631) en Baert Claesz. (januari 1632). Deze landmeters
brachten de omgeving van het te bedijken meer in kaart en verkenden het tracé
voor de ringdijk. Voor geen van allen was het een fulltime bezigheid. Thomas Ze-
venhuizen verdiende 433 gulden in de periode tussen november 1631 en augus-
tus 1633, wat neerkomt op zo’n 144 werkdagen. Daarmee was zijn betrokkenheid
groter dan van de andere landmeters, maar hij vulde er nog niet de helft van zijn
dagen mee. Baert Claesz., die in de koude decembermaand van 1633 metingen
over het ijs van het nog met water gevulde meer verrichtte, kreeg over de periode
juli 1633 tot maart 1634 over slechts 79 dagen uitbetaald. Opmerkelijk is ook het
geringe aantal dagen (131) dat Pieter Wils vergoed kreeg. In deze korte tijdspan-
ne speelde hij het klaar om de later naar hem vernoemde kavelkaart van de Scher-
mer te vervaardigen en zich ook nog met andere projecten bezig te houden, zoals
de kartering door Anthonis Metius van het Starnmeer, het Langemeer en de uit-
watering naar het zuiden.325 In totaal schakelden de bedijkers tot april 1638 15
landmeters in. Met elkaar verdienden zij 6.424 gulden. Dat komt neer op 2.141
werkdagen of 7 manjaar. Hier zijn de activiteiten voor het verkavelen van de pol-
der bij inbegrepen.
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322  RAA, AWS inv. nr. 396 f. 154v-156v.
323  RAA, AWS inv. nr. 46, 11 april 1647 en inv. nr. 412 f. 187-188v. Schilstra, 1971, 112-113.
324  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 275v-283v.
325  Kavelkaart van de Schermer: RAA, Beeldbank catalogus nrs. PR 1003192 en PR 1005077. Voor de
kaart van Anthonis Metius zie: Wieringa, 1994, 13 en 106.



De grote reputatie van de meestersluismaker Willem Jansz. Benningh komt tot
uiting in zijn relatief hoge dagvergoeding. Zijn diensten werden dusdanig op prijs
gesteld, dat hij voor zijn ‘adviezen’ bij de bouw van de sluis te Nauerna 4 gulden
per dag kreeg.326 Over Leeghwater lezen we dat hij tot kerst 1633 een rol speelde
bij het ‘fabriceren en ordineren int stellen van plaetsen nopende de molens tegen
de Vuylegraft ende Driehuysen mitsgaders het heijen, metselen, zetten vande wa-
terlopen en ’t droogh houden vandien’ en daar 250 gulden voor kreeg.327 Hij was
ook betrokken bij het opstellen van het bestek van de Schermermolens. Zijn
naam prijkt samen met die van vier andere molenmakers op de voorpagina, maar
in het rekeningboek vinden we deze activiteit niet terug.328 Nemen we aan dat
Leeghwater begin mei 1633 met zijn werkzaamheden begon en dat hij geduren-
de de rest van het jaar fulltime voor het polderbestuur werkte, dan kwam zijn ver-
goeding overeen met ruim 1 gulden per dag. Dat is onwaarschijnlijk laag voor een
specialist met zijn, ook toen al grote, reputatie. Een dagvergoeding in de buurt
van die van de landmeters of de sluizenmaker ligt meer voor de hand. We kunnen
hier slechts uit afleiden dat hij in de desbetreffende periode maar voor een klein
deel van de tijd voor de polder actief was.

4.12  Schadeloosstellingen

Het octrooi schreef voor dat gedupeerden van de bedijking een redelijke schade-
loosstelling dienden te krijgen. De penningmeester van de Schermer verant-
woordde de desbetreffende uitgaven onder de kop ‘Ander uitgeeff tot voldoening
van verscheiden contracten ende uitspraecken bij de Ed. Heeren commissarissen
met enige dorpen ende particulieren aengegaen, tot contentement van hare
schaden ende interesten die deselve door de bedijking vande Schermeer comen
te lijden’.329 Deze rubriek bevatte dus zowel uitkeringen als uitvloeisel van door de
bedijkers zelf bereikte akkoorden als vergoedingen waaraan een uitspraak van de
voor het beslechten van geschillen aangestelde commissarissen ten grondslag
lag.330 Uitgaven in verband met maatregelen die al voor de octrooiaanvraag waren
overeengekomen, zoals de aanleg van de nieuwe uitwateringen of het extra breed
maken van de ringvaart, vinden we hier niet terug. De bedragen gerelateerd aan
het opkopen van de strook land rondom het meer maakten daar evenmin onder-
deel van uit. Die stonden vermeld in de rubriek landaankoop, ongeacht of de par-
tijen het zelf over de onteigeningsprijs eens waren geworden of dat de commissa-
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326  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 286v.
327  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 285 v.
328  RAA, AWS inv. nr. 1198. Het van 30 mei 1633 daterende bestek van de Schermer molens.
329  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 312-314.
330  Als commissarissen hadden de Staten aangesteld Aelbrecht van Schagen, lid van de ridderschap, en
‘uyt de steden van Haerlem en Amsterdam’ de burgemeesters Gerard van Teijlingen en Abraham Boom:
RAA, AWS inv. nr. 46; 13 april 1640 en RAA, AWS inv. nr. 390 f. 120. Zie ook Danner, 1983,43.



rissen er zich mee hadden bemoeid. Mede als gevolg van deze aanpak ging het in
de onderhavige rubriek om betrekkelijk weinig geld: ongeveer 75.000 gulden, 3
procent van de bedijkingskosten (tabel 4.17).

De commissarissen, die erop moesten toezien dat op ‘behoorlijcke’ wijze aan
alle klachten werd tegemoetgekomen en die ruime bevoegdheden hadden
‘omme sommario de plano ende sonder figuyr van proces des noot ende versocht
sijnde de voorszegde questiën te termineren’ gingen voortvarend aan de slag.331

Het merendeel van de geschillen, vooral die betreffende de overdrachtsprijzen
van grond, werd nog in het eerste jaar van de bedijking afgehandeld. Sommige re-
gelingen namen echter meer tijd in beslag, met als gevolg dat deze uitgavenpost
relatief lang doorliep. Pas in de loop van 1642, vijf jaar na het klaarkomen van de
polder, werden de laatste bedragen uitgekeerd. In de resoluties van hoofdinge-
landen nemen de beraadslagingen met betrekking tot de ingekomen claims een
voorname plaats in. Ondanks de meestal relatief kleine bedragen waar het om
ging, legden de diverse disputen een groot beslag op de tijd van de bedijkers.

Met de twee meest betrokken steden, Alkmaar en Hoorn, en met Uitwaterende
Sluizen was al voor de octrooiaanvraag overeenstemming bereikt. In 1633 kwa-
men de rondom het meer en langs de uitwateringen gelegen dorpen aan de
beurt. De inwoners kregen met een enorme verandering van hun naaste omge-
ving te maken en velen raakten hun bron van inkomsten kwijt. Maar hoe drama-
tisch deze veranderingen ook waren, voor schadevergoeding kwamen dergelijke
gedupeerden niet in aanmerking. De commissarissen hadden geen oog voor de
belangen van individuele burgers, ze bogen zich alleen over grieven die door
dorpsbestuurders naar voren werden gebracht. Deze lagen meestal in de infra -
structurele sfeer. Het kon gaan om overlast als gevolg van het verdwijnen van een
zomerdijk, een verstoorde waterhuishouding of het doorsnijden van verbindings-
wegen. In al dat soort gevallen legden de commissarissen compenserende maat-
regelen op of zegden ze financiële genoegdoening toe. Particulieren maakten al-
leen kans op schadevergoeding als het onroerend goed betrof, hun huis in de weg
stond of een molen moest worden verplaatst.332

Krommenie, Westzaan en Assendelft, alle langs de uitwatering naar Nauerna
gelegen, kregen misschien wel met de grootste ongemakken te maken. Een rela-
tief groot deel van de uitkeringen ging dan ook naar deze dorpen. De nieuwe
vaart doorsneed de banne van Krommenie met alle nadelige gevolgen van dien.
Veel boeren konden niet meer bij hun landerijen komen en verbindingswegen
verloren hun functie.333 Het doorsnijden van de Noorddijk maakte het de inwo-
ners van Krommeniedijk onmogelijk nog langer in West-Knollendam ter kerke te
gaan. Voor dit ongemak ontvingen de kerkmeesters van Oost- en West-Knollen-
dam een schadeloosstelling van 350 gulden.334 De inwoners van Wormerveer kre-
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331  Danner, 1983, 44.
332  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 315-317. RAA, AWS inv. nr 774.
333  Verkade, 1982, 91-95; Danner, 1983, 26.
334  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 312.
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Tabel 4.17  Schadeloosstellingen

betaling aan reden voor betaling jaar bedrag totaal
(kgld)  (kgld)     

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kleine particulieren verplaatsen van huizen, sluizen etc. 1633, 1634 en 1639 4

invloedrijke functionarissen 13
Theophilus van Cats aanspraak jurisdictie in de Schermer 1633 1,5
Johan van Neck, dijkgraaf inkomstenderving  1633 1,5
van Drechterland
Cornelis van Cromhout,dijkgraaf overdracht rechten op Huigendijk 1636 3
van Geestmerambacht
Cornelis van Sonnevelt, dijkgraaf reparatie van dijk bij Jan Boijes 1640 0,5
van Geestmerambacht
Vincent Capelman, dijkgraaf van inkomstenderving 1638 0,3
Uitwaterende Sluizen
schout van Schermerhorn schadevergoeding en bewezen diensten 1636. 1637 en 1639 0,5
schout van Ursem schadevergoeding en bewezen diensten 1635 en 1638 0,5
schout van Graft schadevergoeding en bewezen diensten 1636 0,3
schout van Assendelft bewezen diensten 1634 en 1639 1,6
heer van Assendelft inkomstenderving 1635 2
diverse functionarissen bewezen diensten 1633 en 1634 0,1
commissarissen voor beslechten bewezen diensten 1640 1,1
van geschillen

dorpen en steden rondom de Schermer 31
Schermerhorn ongemakken en afkoop belastingen op 1635 en 1637 3,4

afgegraven land
Mijzerkoog afkoop belastingen op afgegraven land en 1636 0,6

overname jurisdictie van Ursem in de Schermer
Ursem afkoop belastingen op afgegraven land 1638 0,7
Zuid-Schermer schade aan de kerk 1639 0,4
polder Meningweer afkoop belastingen op afgegraven land 1639 0,3
Graft schade aan de kerk na doorsteken zomerdijk 1636 0,5
polder Overdie afkoop belastingen op afgegraven land 1639 0,3
Boekelermeer verplaatsen sluisje bij Swager Jan 1633 0,3
Alkmaar afkoopsom aanleg sluizen aan de Noordervaart 1669 25

dorpen langs uitwateringen 27
Krommenie ongemakken na aanleg van de uitwatering 1633, 1634 en 1635 6,2
Krommenie molen bij Krommenie 1633 6
Oost en West Knollendam ongemakken na doorsteken van de Noorddijk 1634 0,4
Wormerveer ongemakken na doorsnijden kerkepad naar 1635 0,5

Krommenie
Assendelft ongemakken na aanleg van de uitwatering 1636 2
Westzaan ongemakken na aanleg van de uitwatering,

overdracht stuk zeedijk bij Nauerna en afkoop
belastingen op afgegraven land 1634 en 1639 11

Schoorl afkoop belastingen op afgegraven land 1638 0,9
Bergen schade na aanleg van de uitwatering 1639 0,4

totaal 75
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: RAA, AWS inv. nrs. 384-390 en 774.



gen om een soortgelijke reden 500 gulden, ‘omdat zij door ’t maeken van twee
sluisjes niet (langer) bequamelijck’ de kerk van Krommenie konden bereiken.335

In dat bedrag zat tevens een vergoeding voor de tol die verviel, nu het voetpad
niet langer bruikbaar was. De gecommitteerden van Krommenie en de kerk kre-
gen 5.500 gulden toegewezen voor al het ongemak waarmee zij werden gecon-
fronteerd.336

Gezien de te verwachten verhoging van het waterpeil in het kanaal naar Nauer-
na na aansluiting op de Schermerboezem, waren de bedijkers gedwongen ‘te ma-
ecken een bequaeme dijck ... op soodanighe hooghte ende swaerte / als de Zaan-
dijck jegenwoordigh is’.337 De kades aan weerskanten van het kanaal betekenden
niet alleen het einde van het vrije scheepvaartverkeer in de aangrenzende polder,
ze maakten tevens dat de gronden in de bannen van Krommenie en Westzaan
hun water niet langer op natuurlijke wijze konden lozen.338 Om daaraan tege-
moet te komen lieten de bedijkers bij Krommenie een molen neerzetten.339 De in-
woners van Westzaan kregen de toezegging dat de bedijkers alles in het werk zou-
den stellen opdat het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen haar
bezwaren tegen het uitslaan van het polderwater in de Zaan op zou geven: ‘sullen
die bedijckers procreren ende te wege brengen by die Heeren vande Wtwateren-
de Sluysen, dat die moolen staende jegenwoordigh aen den Leeghendijck ende
die nog meerder by die van Westzaanden sullen werden gestelt, tzy aende Zaan
ofte nieuwe vaerdt, vry ende onverhindert sullen moghen malen’.340 Daarnaast
kregen de inwoners van Westzaan: 10.000 gulden, voor hun ‘interest’ in het ma-
ken van de vaart.341 Met dat bedrag werden zij gecompenseerd voor al hun ‘pre-
tenties’ en daarboven voor de overdracht van een stuk ‘zeedijk ter plaatse daer die
openinge voor die sluys tot Nauernae in denselven dijck gemaekt sal werden’.342

Assendelft moest met minder geld genoegen nemen: 2.000 gulden.343 Daar
bleef het echter niet bij. Ook Nicolaas van Renesse, heer van Assendelft, en de
schout van het dorp wilden geld zien. Vooral Van Renesse maakte het de bedijkers
lang moeilijk. Hij raakte zijn visrechten in het Twiske kwijt, evenals zijn inkomsten
uit de schouw ‘opte Twischdijck’.344 Uiteindelijk sleepte hij 2.000 gulden in de
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335  RAA, AWS inv. nr. 385 f. 438.
336  RAA, AWS inv. nr 385 f. 437.
337  Verkade, 1982, 91-95.
338  Vijf ‘steenen-sluysen’ in de nieuwe kade langs het Twiske hieven de belemmering voor het transport
over water enigszins op. De bedijkers van de Schermer namen de bouw van deze sluizen op zich, 2 in de ban-
ne van Westzaan en 3 bij Krommenie. De kosten daarvan werden verantwoord in de aan de uitwatering ge-
wijde rubriek. Zie hiervoor de desbetreffende paragraaf in dit hoofdstuk.
339  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 208. In de rekeningboeken vinden we de kosten van de molen bij Krommenie
terug bij die van de molens in de Schermer. Voor de Krommenieër molen werd een apart bestek geschre-
ven, maar dat kwam qua inhoud geheel overeen met dat van de Schermer molens: RAA, AWS inv. nr. 1198.
340  Verkade, 1982, 92.
341  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 313.
342  Ibidem.
343  RAA, AWS inv. nr. 386, f. 373v.
344  RAA, AWS inv. nr. 44; 12 februari 1633, 10 april, 19 augustus en 26 december 1634, 31 maart 1635.



wacht. De onderhandelingen namens de heerlijkheid liet hij over aan zijn schout,
Barend de Jong. Deze zag zijn coulante houding met 1.500 gulden beloond.345

De dorpen rondom de Schermer kregen bijna niets. De lokale bestuurders uit-
ten zonder uitzondering hun bezorgdheid over de te verwachten hogere water -
standen in de Schermerboezem, maar tot concrete maatregelen, anders dan de
door Uitwaterende Sluizen opgelegde maatregelen, leidde dit niet.346 Bij de ont-
eigening van de strook land langs het meer ter hoogte van hun dorp, konden de
bedijkers ongehinderd hun gang gaan, zolang zij maar een redelijke vergoeding
betaalden. De commissarissen letten er alleen op dat de op deze gronden rusten-
de fiscale verplichtingen mede naar de nieuwe eigenaar overgingen.347 In een
aantal gevallen kozen de bedijkers er echter voor deze verplichting af te kopen.
Per dorp waren hier enkele honderden guldens mee gemoeid.348 Maar dat was
vrijwel alles dat de dorpen kregen. Waar de oude zomerdijken voor het bedij-
kingsgeweld moesten wijken, zoals bij Ursem, Zuid-Schermer en Graft, waren de
bedijkers wel bereid om nieuwe zomerdijken te leggen, ‘vijf voet boven het zo-
merwater’.349 Ook de langs de uitwatering naar het noorden liggende dorpen
Bergen, Schoorl en Koedijk werden maar mondjesmaat gecompenseerd. De
maatregelen daar beperkten zich eveneens tot de aanleg van kades en het afko-
pen van de op de ‘afgegraven gronden’ rustende lasten.350

Hadden de bedijkers weinig oog voor de grieven van de kleine man, hoogge-
plaatste functionarissen kwamen er beter vanaf, al ging het ook bij hen niet van
harte. Zij moesten vaak lang procederen, maar aan hun grieven werd uiteindelijk
tegemoetgekomen. Zo ontving de dijkgraaf van Drechterland, Johan van Neck,
1.500 gulden als compensatie voor zijn ‘winstderving’ aan de Drechterlandse
dijk.351 Die verloor zijn waterkerende functie, zodat de dijkgraaf zijn inkomsten
uit bij de schouw op te leggen boetes kwijt raakte. Theophilus van Cats, heer van
Heiloo en Ter Coulster, werd met 1.500 gulden beloond, omdat hij bereid was zijn
aanspraken op jurisdictie in het zuidelijk deel van het Schermeer op te geven.352

De grootste tegemoetkoming ging echter naar Vincent Capelman, dijkgraaf van
Uitwaterende sluizen, die, zoals we al eerder hebben gezien, voorafgaand aan de
octrooiaanvraag met 15 morgen water werd ‘vereerd’.353 Over zijn kavels hoefde
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RAA, AWS inv. nr. 385, f. 439.
345  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 313v.
346  RAA, AWS inv. nr 774.
347  Bepaalde grondbelastingen, zoals de jaarlijkse heffing van Uitwaterende Sluizen en de Hondsbossche
hielden niet op als gronden werden afgegraven. Deze belastingen varieerden van jaar tot jaar, maar belie-
pen al gauw 10 tot 14 stuivers per morgen: RAA, AWS inv. nr. 800. Soms bleven de vroegere eigenaars deze
belastingen betalen, maar kregen zij die door het polderbestuur van de Schermer gerestitueerd.
348  RAA, AWS inv. nr 774. Onder dit inventarisnummer bevinden zich enkele overzichten van restituties
aan de schepenen van Schermerhorn, Schermer en West-Mijzen.
349  Ibidem.
350  Ibidem.
351  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 311v.
352  Voor achtergrondinformatie met betrekking tot Theophilus van Cats zie: Belonje, 1946.
353  RAA, AWS inv. nr. 385 f. 672.



hij tot op de dag van verkaveling geen omslagen te betalen. Een dergelijk gebaar
was, zover wij weten, nog nooit eerder, in welke polder dan ook, voorgekomen.
Ondanks deze royale (4.050 gulden) gift bleef hij klagen over verlies aan inkom-
sten, nu hij allerlei bij de schouw te beuren boetes zag wegvallen. De hoofdinge-
landen lieten het niet op een uitspraak door de commissarissen aankomen, maar
keerden hem eigener beweging 300 gulden uit.354 Zoals we hierboven al zagen,
liet ook de heer van Assendelft zich niet onbetuigd.

De commissarissen kweten zich in de ogen van de polderbestuurders op voor-
treffelijke wijze van hun taak. Toen die er in 1641 op zat, werden zij royaal voor
hun ‘extraordinaris diensten’ beloond.355 Aelbrecht van Schagen was niet meer in
leven. De hem toekomende ‘lampetschotel’ ter waarde van 500 gulden werd daar-
om aan zijn weduwe geschonken. Gerard van Teijlingen en Abraham Boom kre-
gen hun ‘gladde lampetschotel met waterpot’ à 325 gulden per stel zelf uitge-
reikt.356 De desbetreffende uitgaven horen vanzelfsprekend niet in een rubriek
met schadevergoedingen thuis, maar de penningmeester zag geen kans ze elders
onder te brengen.

4.13  Rente

Dankzij het conservatieve beleid van de polderbestuurders, die zich liever niet in
al te grote schulden staken, bleef de rentelast beperkt. De gecumuleerde schuld
kwam niet boven de 150.000 gulden uit en over de periode van bedijking was de
polder nog geen 25.000 gulden aan rente kwijt (tabellen 4.5 en 4.18).357 Dat kwam
neer op 4 gulden per morgen of 1 procent van de totale investering. Zonder le-
ningen zouden de investeerders 25 gulden per morgen meer voor hun kavels heb-
ben moeten betalen. De ingelanden bleven echter nog jarenlang met de rentelast
opgescheept. Na afloop van de bedijking werden geen nieuwe leningen meer af-
gesloten en de rentebetalingen na april 1638 hebben wij niet meer in de bedij-
kingskosten meegenomen.

Zoals we al gezien hebben, bedroeg de rente op vrijwel alle leningen 5 procent.
Slechts één keer moeste de bedijkers toestemmen in een rentepercentage van 6
procent. De desbetreffende leningen werden snel omgezet in nieuwe leningen, nu
ook tegen 5 procent.358 Dit percentage stak gunstig af bij de 6,25 procent (‘tegen
de penning 16’) die in de dertiger jaren van de zeventiende eeuw gangbaar was op
door de Staten van Holland en West-Friesland aangegane leningen (obligaties of
losrente).359 De gewestelijke bestuurders durfden de rente pas in 1640 naar 5 pro-
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cent te laten zakken. Kennelijk hadden beleggers meer vertrouwen in het finan-
ciële beleid van de polderbestuurders dan in dat van de overheid. Houtzager heeft
er al op gewezen dat ‘de vaak grote achterstand in de betaling der renten’ door de
Staten, zoals in de laatste decennia van de zestiende eeuw ‘herhaaldelijk’ voor-
kwam, beleggers kopschuw maakte om hun geld aan de gewestelijke overheid toe
te vertrouwen.360 Lagere overheden konden in de jaren dertig van de zeventiende
eeuw wel makkelijk tegen 5 procent geld lenen. Zo kostte het Alkmaar ogen-
schijnlijk weinig moeite om het aanzienlijk bedrag dat de stad nodig had om de
omslagen op haar kavels in de Schermer te kunnen betalen, tegen dit percentage
aan te trekken.361 Opmerkelijk is wel dat een deel hiervan, bijna 100.000 gulden,
werd ‘gelicht’ door bemiddeling van de ‘heren van de Schermer’ en dat deze ge-
durende negen maanden over het geld konden beschikken, alvorens het naar de
stad Alkmaar door te sluizen.362 Over die periode moesten ze natuurlijk wel rente
betalen en ook nu weer kwam men een tarief van 5 procent overeen.

Tabel 4.18  Rente en uitstaande schuld

rekening okt feb apr apr
1634 1636 1637 1638 totaal

(kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
in desbetreffende periode uitbetaalde rente 0,6 10 8 5 24

aan begin van desbetreffende periode uitstaande schuld 16 72 91
aan eind van desbetreffende periode uitstaande schuld 16 72 91 156
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: Van Zwet, 2004 ‘De financiering van een droogmakerij’, 225-227 RAA, AWS inv. nrs. 384-
388.

4.14  Overige uitgaven

Penningmeester Willem Kessel hanteerde ook nog een verzamelrubriek in zijn re-
keningen, met daarin opgenomen uitgaven ‘over verscheiden saecken’. Deze ru-
briek telde over de jaren op tot ongeveer 20.000 gulden (tabel 4.7). Een nadere
beschouwing van de hierin ondergebrachte uitgaven laat zien dat er weinig nood-
zaak was voor een dergelijke vergaarbak. Het ging vrijwel steeds om de aankoop
van materialen of arbeidsloon, uitgaven die eigenlijk in één van de eerder be-
sproken rubrieken thuishoorden. Onder de aangeschafte materialen en ge-
bruiksvoorwerpen komen we een rosmolen tegen, kruiwagens, emmers, voer voor
paarden en zaad voor haver op de ringdijk. Ook kosten voor papier, inkt en het
drukken van omslagbiljetten vinden we in deze rubriek terug.
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De grootste uitgave in deze rubriek betrof een post van 4.290 gulden, bestemd
voor investeerders aan wie grond in het te bedijken meer was toegezegd. Als ge-
volg van de grote belangstelling en onzorgvuldig handelen konden niet alle toe-
zeggingen worden waargemaakt en deze participanten kregen daarom hun aan-
koopbedrag van 47 gulden per morgen over 90 ‘morgen water’ weer terug:
‘eenige notabele heeren hoop was gegeven om te kunnen participeren inde dij-
ckagie, maar na repartitie vande genomen en beraamde grootte vande Scher-
meer bevonden dat hetzelve daaruit niet conde gevonden werden’.363 We weten
niet of het hier om investeerders ging die zich indertijd hadden ingekocht en nu
hun geld terugkregen of dat zij met deze gronden waren vereerd en nu als ge-
noegdoening geld kregen ter waarde van de aankoopsom. In het eerste geval had-
den de bedijkers het aankoopbedrag in eigen zak gestopt, terwijl de teruggave van
het geld geschiedde op rekening van alle investeerders. In het tweede geval werd
een cadeautje uitgedeeld op kosten van de polder, zonder inspraak van de ande-
re participanten.

4.15  Samenvatting en conclusies

De rekeningboeken van de Schermer stellen ons goed in staat inzicht te verkrij-
gen in het financiële reilen en zeilen van de polder ten tijde van de bedijking. Zij
verschaffen een volledig, zij het niet altijd even doorzichtig, beeld van inkomsten
en uitgaven. Daarnaast gunnen zij ons, samen met andere documenten als de re-
soluties van hoofdingelanden, een gedetailleerde inkijk in de gang van zaken ten
tijde van de bedijking.

Een scherpe scheiding van inkomsten en uitgaven gerelateerd aan de totstand-
koming van de polder en die van de periode daarna, kennen de rekeningboeken
niet. Wij hebben daarom een kunstgreep moeten toepassen om tot de gewenste
cesuur te komen. Leidraad daarbij was het tijdstip waarop inkomsten en uitgaven
zich na een periode van hectische activiteit stabiliseerden. Dat deze afvlakking
zich voor de verschillende uitgavenrubrieken op uiteenlopende momenten
voordeed, is begrijpelijk. We hebben alle geldstromen daarom per rubriek ge-
analyseerd. Tot aan de afzonderlijke omslagpunten beschouwen wij deze steeds
als betrekking hebbend op de bedijking en in de jaren daarna op de instandhou-
ding van de polder.

De inkomsten en uitgaven zoals die met deze aanpak berekend worden, wijken
weinig van elkaar af (tabel 4.1 en 4.7). De conclusie dat de droogmaking van de
Schermer 2,5 miljoen gulden heeft gekost, met een onzekerheidsmarge van niet
veel meer dan 100.000 gulden, lijkt dan ook gerechtvaardigd. In dit bedrag zijn de
pas 25 jaar na de droogmaking gedane uitgaven aan de uitwatering naar de Zijpe
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inbegrepen. Beperken we ons tot de uitgaven gedurende de periode van droog-
making, dan liggen die ongeveer 100.000 gulden lager. We komen dan uit op een
investeringsbedrag van 2,4 miljoen gulden of bijna 400 gulden per morgen (510
gulden per ha).

De bedijkers voerden een conservatief financieel beleid. Jaarlijks was er een
klein overschot en men stak zich niet al te diep in de schulden. Het animo om te
mogen participeren in de toch niet geheel van risico’s ontblote onderneming was
groot. Diverse gegadigden moesten worden teleurgesteld. Ruim 90 procent van
de benodigde middelen kwam binnen via een systeem van omslagen over de par-
ticipanten: 2,3 miljoen gulden. Leningen vormden de enige andere inkomsten-
post van belang. De uitstaande schuld kwam echter nooit boven de 155.000 gul-
den uit. De overige middelen, gezamenlijk minder dan 40.000 duizend gulden,
waren afkomstig uit uiteenlopende bronnen en stelden op het geheel weinig voor.

In tegenstelling tot de diverse inkomstenbronnen zijn de verschillende uitga-
venrubrieken in de rekeningboeken niet altijd goed van elkaar te scheiden. Som-
mige rubrieken zijn gerelateerd aan meerdere projectonderdelen en ook komt
het voor dat één onderdeel is uitgesmeerd over meer dan één rubriek. In onze
analytische aanpak zijn we hieraan tegemoet gekomen door bij elkaar horende
uitgaven samen te voegen en het aantal rubrieken tot tien te reduceren (tabel
4.7).364 Deze manipulaties leiden tot een aantal verrassende bevindingen.

Allereerst is daar de opmerkelijke uitkomst dat niet het graven van de ringvaart
of het plaatsen van de molens de grootste uitgavenpost vormde, maar het opkopen
van oud land (760.000 gulden). Bijna een derde van al het geld (29 procent) ging
daaraan op. Als tweede kwam de infrastructuur van de polder uit de bus (408.000
gulden, 16 procent). Het fijnmazige net van vaarten, tochten en sloten vereiste
nog meer geld dan de ringdijk en ringvaart (370.000 gulden, 14 procent). Die kwa-
men samen met de molens (360.000 gulden) pas op de gedeelde derde plaats en
kostten nog niet de helft van het bedrag dat het oude land vergde.

Genoemde bedragen geven echter een vertekend beeld. Zo was de aankoop
van land geen doel op zichzelf, maar een integraal onderdeel van de aanleg van
de ringdijk en ringvaart en de twee uitwateringen. Evenzo schroefde het gebruik
van grote hoeveelheden materialen de kosten van verschillende projectonderde-
len sterk omhoog, maar we vinden deze in een aparte uitgavenrubriek terug. We
constateren dat de gekozen benadering met tien uitgavenrubrieken wel het nodi-
ge inzicht verschaft, maar wat betreft de gewenste transparantie nog het een en
ander te wensen laat.

Vanuit deze optiek hebben we het aantal uitgavenrubrieken verder terugge-
bracht, zodat we alleen de vier voornaamste projectonderdelen daar nog in terug
vinden: de ringdijk en ringvaart, de molens, de infrastructuur en de twee uitwate-
ringen (tabel 4.19). De uitgaven in de overige rubrieken zijn aan deze deelpro-
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jecten toegewezen. In het geval van land weten we precies of het ging om gronden
rondom het meer of langs de nieuwe uitwateringen.365 Bij de materiaalkosten lig-
gen de zaken gecompliceerder. Daar ontbreekt de noodzakelijke informatie voor
een verantwoorde toewijzing. Er rest ons dan ook weinig dan de desbetreffende
kosten naar gelang de grootte van de overgebleven vier deelprojecten op te split-
sen. Voor het beoogde doel, inzicht in het aandeel van de voornaamste project-
onderdelen in de totale uitgaven, is deze handelwijze acceptabel. De materialen-
behoefte van al deze deelprojecten was groot. Daar komt bij dat zelfs forse
aanpassingen in de gehanteerde verdeelsleutel geen betekenisvolle veranderin-
gen in de uitkomst van onze analyse teweegbrengen. Met de overige secundaire
rubrieken: ‘lonen en onkostenvergoedingen’, ‘schadeloosstellingen’, ‘rente op
leningen’ en ‘diverse’, zijn we net zo omgegaan. Ook de hier aangetroffen kosten
hebben we proportioneel over de resterende deelprojecten omgeslagen.

Tabel 4.19  Bedijkingsuitgaven van de Schermer - samenvatting

kosten              toewijzing van overheadposten        kosten
zonder  land-    mate-   lonen   schade- rente  diverse   met

overhead aankoop  rialen       loosstellingen                 overhead totaal
(kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (kgld) (%)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ringdijk en ringvaart 370 568 68 28 20 6 6 1066 41
molens 358 66 27 20 6 5 482 18
infrastructuur 408 75 31 22 7 6 550 21
uitwateringen naar Nauerna 240 188 44 18 13 4 4 511 20
en de Zijpe

totaal 1376 757 253 104 75 24 21 2609 100
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

In het nu verkregen overzicht vormen de ringdijk en ringvaart verreweg de groot-
ste kostenpost (41 procent). Vooral de aanschaf van de benodigde strook land is
daar debet aan. De grondkosten waren anderhalf keer zo groot als die van de aan-
leg zelf. Bij de uitwateringen lagen de verhoudingen minder extreem, al schroef-
de grondaankoop de uitgaven ook daar fors op. Voor het relatief grote belang van
de post land bij de aanleg van de ringvaart zijn meerdere factoren aan te wijzen.
De rondom het meer ingedijkte strook land moest behalve aan de ringvaart ook
plaats bieden aan een brede ringdijk en aan de oostkant van de polder was grond
nodig voor nieuwe zomerdijken. Verder kwamen de eerste molens op oud land te
staan en werden hier en daar schiereilandjes en eilanden ingedijkt. Alles bijeen
ging het om veel grond, gemiddeld een strook van bijna 100 m breed. De uitwa-
teringskanalen daarentegen kwamen deels tot stand door verbreding en verdie-
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ping van bestaande sloten Met smalle kades langs de oever vereiste dat minder
grond. Los van dit alles moeten we ons realiseren dat in de rubriek uitwateringen
ook de kosten zijn verwerkt van de sluis te Nauerna, de sluizen langs het Twiske en
de molen bij Krommenie. De balans tussen de door ons berekende kosten voor
aanleg van de twee uitwateringen en die van het land wordt hierdoor enigszins
vertekend.

Molens, infrastructuur en uitwateringen ontliepen elkaar niet veel. Inclusief
materiaalkosten en overhead namen zij ieder ongeveer 20 procent van de inves-
tering voor hun rekening. Daarmee bleven zij ver achter bij de ringdijk en ring-
vaart.

Met een bijdrage van slechts 3 procent (75.000 gulden) komt de post schade-
loosstellingen in ons overzicht met tien uitgavenrubrieken opvallend klein uit de
bus. Deze uitkomst is echter bedrieglijk. Het gaat hier slechts om wat kleine ver-
goedingen en afkoopsommen. We zijn echter geïnteresseerd in het totaal van de
uitgaven die niet de droogmaking als zodanig tot doel hadden, maar de bedijkers
waren opgedrongen om overlast te compenseren of voorkomen. Het kostenver-
hogende effect van de voorwaarden die Uitwaterende Sluizen aan haar toestem-
ming tot bedijking had verbonden, zit nu in de andere rubrieken verwerkt en ont-
trekt zich aan het zicht. Het betreft de uitwateringen naar het noorden en het
zuiden en de extreme eisen die waren gesteld aan de afmetingen van de ringvaart.
We kunnen daar echter wel een slag naar slaan. Zoals in hoofdstuk 5 nader aan de
orde zal komen, was de ringvaart bij eerdere droogmakerijen als de Beemster, de
Purmer of de Heerhugowaard doorgaans 5 à 6 roede breed. Met afmetingen van
14,5 en zelfs 21 roede aan de west- en zuidkant van de polder, stak de Schermer
ringvaart hier schril tegen af. Omdat de hoeveelheid land benodigd voor de ring-
dijk, bermen en kades ongevoelig is voor de afmetingen van de ringvaart, nemen
de totale kosten minder dan evenredig met de breedte toe. We houden het niet-
temin minimaal op een verdubbeling. De afmetingen aan de oostzijde waren wel
conform aan die in de genoemde polders. Voor de hele ringvaart, inclusief ring-
dijk en bijkomende werken, gaan we daarom in een conservatieve benadering uit
van een toename in de kosten met de helft. Dit wil zeggen dat ongeveer een der-
de deel van de in tabel 4.19 voor de ringdijk en ringvaart opgevoerde kosten kan
worden toegeschreven aan de door Uitwaterende Sluizen opgelegde eisen: 14
procent van de gehele bedijkingsuitgaaf. Daar komen dan de uitgaven voor de
twee uitwateringen (20 procent) nog bij.

Deze uitkomsten maken pas goed duidelijk hoe vergaand de eisen van Uitwate-
rende Sluizen waren. Zij joegen de bedijkingsuitgaaf met ongeveer de helft om-
hoog. De bedijking kostte ruim 800.000 gulden meer dan anders het geval zou
zijn geweest. De investeerders waren als gevolg van de gestelde voorwaarden zo’n
130 gulden per morgen extra kwijt (170 gulden per ha).
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5  Van de Zijpe tot de Starnmeer
inkomsten en uitgaven

5.1  Inleiding

Nadat in het vorige hoofdstuk de financiering en bedijkingsuitgaven van de
Schermer aan de orde zijn gekomen, laten we nu op soortgelijke wijze en voor zo-
ver mogelijk de andere bij ons onderzoek betrokken polders de revue passeren.
De geselecteerde bedijkingen verschilden onderling aanzienlijk in een aantal ka-
rakteristieken, waarvan verwacht kan worden dat zij het uitgavenpatroon beïn-
vloeden. Het betreft schaalgrootte, de fysieke gesteldheid van het terrein, door
derden opgelegde maatregelen en het loon- en prijsniveau ten tijde van de be-
dijking. Bij onze bespreking van de resultaten krijgen deze factoren de nodige
aandacht.

De rekeningboeken vormen weer onze voornaamste informatiebron. Het is
daarom jammer dat zich, naast de Schermer, alleen van de Zijpe en de Heerhu-
gowaard nog een complete verzameling uit de bedijkingsjaren in de polderar-
chieven bevindt. Van de Beemster is de rekening uit het cruciale bedijkingsjaar
1610 niet meer aanwezig, de rekeningen van de Purmer missen diverse katernen
en van het derde rekeningboek van de Wijde Wormer ontbreekt het onderdeel
dat betrekking heeft op de uitgaven aan de ringdijk en ringvaart en de molens.1

Van de Wieringerwaard en de Starnmeer zijn helemaal geen rekeningboeken uit
de beginperiode bewaard gebleven.2

Waar mogelijk hebben we getracht de hiaten te vullen door gebruik te maken
van andere bronnen, maar de beschikbare financiële informatie buiten de reke-
ningboeken om is beperkt. Een uitzondering vormen de ‘kasboeken’ van de Pur-
mer.3 Deze geven een overzicht van alle tijdens de bedijkingjaren verrichte be -
talingen in chronologische volgorde. Zij bevatten veel detailinformatie en zijn
ook voor het achterhalen van andere dan financiële informatie van grote waar-
de. In geen van de andere polderarchieven zijn wij dergelijke kasboeken tegen-

1  De ontbrekende katernen in het derde rekeningboek van de Wijde Wormer beslaan de periode van 1
juli 1626 tot 1 mei 1627.
2  Op grond van zijn bevindingen moeten we concluderen dat Bouman bij zijn onderzoek naar de Bedij-
king, opkomst en bloei van de Beemster nog wel kon beschikken over het rekeningboek over het jaar 1610: Bou-
man, 1857, 262-266.
3  WA, AWP inv. nr. 254-256. De Purmer kasboeken werden, voor zover valt na te gaan, niet gecontroleerd
door de hoofdingelanden en kwamen tijdens de jaarlijkse goedkeuring van de rekening waarschijnlijk niet
ter tafel.



gekomen. Toch lijkt het waarschijnlijk dat de penningmeesters ook daar een der-
gelijke administratie hebben gevoerd.

Hiaten in de financiële database van een polder maken een grondige recon-
structie van inkomsten en uitgaven vanzelfsprekend onmogelijk. Gelukkig kun-
nen de omslagen nog wel bijna overal worden achterhaald, zelfs in de Starn-
meer.4 De bewaard gebleven resoluties van de hoofdingelanden van deze polder
maken daar nauwgezet melding van. En omdat de omslagen in alle polders de
voornaamste, zo niet enige, financieringsbron waren, kunnen wij ons toch een
goed idee vormen over de kosten van de bedijking. Maar ook de geldstromen on-
der de verschillende uitgavenrubrieken hebben wij redelijk kunnen reconstru-
eren, ook van de polders met een incomplete set rekeningboeken.5 Het totaal
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4  De archieven van de Beemster, de Purmer en de Heerhugowaard bevatten aparte overzichten van alle in
de eerste jaren geheven omslagen: WA, AWB inv. nr. 309; WA, AWP inv. nr. 109 f.63 en RAA, AWH inv. nr.
187. De resolutieboeken van de hoofdingelanden verschaffen vrijwel altijd informatie ten aanzien van deze
heffingen. Besluiten om de investeerders met een nieuwe aanslag te belasten, werden steeds in een resolu-
tie vastgelegd, onder vermelding van de datum en de hoogte van de heffing. Ook voor de Starnmeer kon-
den de omslagen zo worden achterhaald: RAA, AWSt inv. nr. 1.
5  Voor de Beemster is onder andere gebruik gemaakt van de door Bouman verstrekte opgaaf van de hoog-
te van de verschilende uitgaveposten. Bouman, 1857, 265-266.

Afb. 5.1.1  Kavelkaart na de vierde bedijking van de Zijpe (noorden rechts), Pieter van der Keere, 1617.



van de op deze wijze achterhaalde uitgaven komt voor de meeste polders aardig
in de buurt van de bedijkingsuitgaaf zoals die via de inkomstenkant is berekend.6
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6  De hoogte van de bedijkingsuitgaaf berekend via de inkomstenkant wijkt over het algemeen niet meer
dan 10 procent af van die verkregen via de uitgaven (tabel 5.4). Het gaat hier om twee van elkaar onafhan-
kelijke benaderingswijzen. De relatief hoge afwijking in de Zijpe is waarschijnlijk het gevolg van een te hoge
inschatting van het aantal molens aan het einde van de bedijkingsperiode. Voor deze aanname hebben we
ons gebaseerd op de in 1600 door Gerrit Dirksz. Langedijck gekarteerde en door Baptista Doetecomius ge-
graveerde kavelkaart van de Zijpe, Provinciale Atlas Noord-Holland, Haarlem, kaarten en kaartboeken, nr. G-492-
629-027-1.

Afb. 5.1.2  Kavelkaart van de Wieringerwaard, anoniem, 17e eeuw.



Slechts voor de Beemster constateren we een aanzienlijk tekort.7 Het boven-
staande gaat helaas niet op voor de Starnmeer. De individuele uitgaven tijdens de
bedijking zijn niet meer te traceren. Het archief van de Wieringerwaard laat het
in alle opzichten afweten.

Voor het vaststellen van de investeringstermijn richten we ons dit keer alleen
op de omslagen.8 Er ontbreken te veel gegevens om voor alle bedijkingen het
verloop van de polderuitgaven als leidraad te kunnen nemen. Als eindpunt van
de investeringstermijn nemen we weer het jaar waarin de financieringsstroom in
rustig vaarwater geraakt. In de praktijk komt dit neer op het jaar waarin de om-
slagen voor het eerst niet meer boven de 10 gulden per morgen op jaarbasis uit-
komen, in de Starnmeer boven de 20 gulden (tabel 5.1).

232 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

7  De voor de Beemster achterhaalde uitgaven blijven 15 procent achter bij de hoogte van de investering.
8  Zoals verderop in dit hoofdstuk aan de orde zal komen speelden tijdens de bedijkingsjaren andere in-
komsten dan omslagen in geen van de hier besproken polders een rol van betekenis.

Afb. 5.1.3  Kavelkaart van de Purmer (noorden rechts), Joannes Leupenius, 1683, naar Lucas Jansz.
Sinck, 1622.



Vanuit de aanname dat de financieringsstroom min of meer gelijke tred hield
met de uitgaven, kunnen we op grond van het overzicht in tabel 5.1 enkele con-
clusies trekken. We constateren allereerst dat de uitgavenstroom na octrooiver-
lening vaak nog even op zich liet wachten. Dit duidt erop dat de werkzaamheden
pas goed op gang kwamen als de belangrijkste tegenstanders zich bij bedijking
hadden neergelegd. Maar dan ging men er met volle kracht tegenaan. De bedij-
kers streefden er steeds weer naar hun project binnen een zo kort mogelijke tijd
tot een goed einde te brengen. Doorgaans duurde dit, inclusief de financiële af-
handeling, niet langer dan vijf jaar. Men slaagde er over het algemeen in de pol-
der in een tijdsbestek van niet veel meer dan twee jaar te omdijken en droog te
laten vallen. Aanleg van de infrastructuur en andere afrondende werkzaamhe-
den, zoals het op hoogte brengen van de ringdijk, vergden dan nog eens twee
jaar. Naijlende betalingen zorgden er tenslotte voor dat de totale investerings-
termijn een jaar of vijf jaar bedroeg (tabel 5.2). De droogmaking van een groot
meer nam niet noodzakelijkerwijs meer tijd in beslag dan die van een klein meer.
Als er meer werk moest worden verzet, zette men meer arbeiders in.

Een dergelijk korte investeringstermijn gold eveneens voor de Beemster, on-
danks de dijkdoorbraken waar deze polder halverwege de bedijking mee te ma-
ken kreeg.9 Ook de bedijkers van de Schermer slaagden erin hun polder in iets
meer dan twee jaar droog te laten vallen, terwijl zij, gezien de door Uitwaterende
Sluizen gestelde voorwaarden, voor de grootste opgave stonden. Na vijf jaar was
het ook in deze polder met de grote stroom van uitgaven gedaan. De als laatste
in de rij komende Starnmeer vormde een uitzondering. Sterke tegenwerking van
vooral Alkmaar en strenge eisen van Uitwaterende Sluizen deden de kosten uit
de pan rijzen. Zij zorgden voor een bestuurscrisis en leidden tot zoveel opont-
houd, dat de investeringsperiode zich hier over elf jaar uitstrekte. Ook de Zijpe
beantwoordde niet aan het hierboven beschreven patroon, maar dan in gunstige
zin. Bij de definitieve bedijking in 1597 ging het slechts om het herstel van de dij-
ken en het weer op orde brengen van de infrastructuur. Van het leegmalen van
een diep meer was geen sprake. Binnen drie jaar was het met de hoge omslagen
en dus met de grote uitgaven gedaan.

In de Zijpe en de Beemster ging de verantwoordelijkheid voor de waterhuis-
houding al in een vroeg stadium over op de afdelingen waarin deze polders wer-
den opgedeeld. Per afdeling beslisten de lokale bestuurders hoeveel geld zij voor
bemaling nodig hadden. Voor de benodigde middelen deden zij een beroep op
de eigen ingelanden, ook nu weer via een systeem van omslagen. Voor zover deze
heffingen als een bijdrage aan de bedijking kunnen worden aangemerkt, dienen
zij bij de investeringsomslag te worden opgeteld en zijn de jaren van inning me-
debepalend voor de duur van de investeringstermijn.
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9  Bouman, 1857, 101-104.



Tabel 5.1  Omslagen per morgen, 1597-1650

jaar Zijpe Wwd Bm Pur Wor Hhw Sch Str
(gld) (gld) (gld) (gld) (gld) (gld) (gld) (gld)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1597 67 - - - - - - -
1598 45 - - - - - - -
1599 17 - - - - - - -
1600 4 - - - - - - -
1601 8 - - - - - - -
1602 4 - - - - - - -
1603 2 - - - - - - -
1604 0,75 - - - - - - -
1605 2 - - - - - - -
1606 1,5 - - - - - - -
1607 1,25 - - - - - - -
1608 1,75 - 35 - - - - -
1609 1,5 - 45 - - - - -
1610 4 - 63 - - - - -
1611 1 - 27 - - - - -
1612 0,6 - 50 - - - - -
1613 1 38 5 - - - - -
1614 1 - 6 - - - - -
1615 1 - 5,5 - - - - -
1616 1,25 3 6 - - - - -
1617 1,75 8 5 - - - - -
1618 1,25 8 2,5 - - - - -
1619 1 4 4 - - - - -
1620 1,25 4 2 75 - - - -
1621 1,5 6 2 75 - - - -
1622 1,25 12 3,5 65 - - - -
1623 0,5 9 2 30 - - - -
1624 1 5 4 10 84 - - -
1625 2,25 28 2,5 25 106 - - -
1626 3,65 6 2 5 75 - - -
1627 5 10 3 10 30 - - -
1628 2 9 2,75 7 14 20 - -
1629 3 7 3 11 10 100 - -
1630 3 7 3 9 11 100 - -
1631 4 10 3 6 12 30 - -
1632 4 10 3 6 16 50 - -
1633 3 6 3 5 8 5 100 -
1634 3 6 3 6 12 10 90 -
1635 1 3 3 5 8 13 110 -
1636 1 4 3,`75 8 8 20 50 40
1637 1 8 4 6 8 10 20 40
1638 1 3 4 8 8 10 10 80
1639 1 6 4 8 8 15 10 0
1640 1 6 4 10 8 8 10 40
1641 - - - - - 12 10 140
1642 - - - - - 10 10 140
1643 - - - - - 10 10 160
1644 - - - - - 10 10 80
1645 - - - - - 8 10 40
1646 - - - - - 8 10 40
1647 - - - - - 7 10 20
1648 - - - - - 7 6 15
1649 - - - - - 7 6 15
1650 - - - - - 7 10 15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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afkortingen: Wieringerwaard: Wwd, Beemster: Bm, Purmer: Pur, Wijde Wormer: Wor, Heerhugo-
waard: Hhw, Schermer: Sch en Starnmeer: Str.
NB: omslagen geheven in polderafdelingen zijn in deze tabel niet meegenomen. De door ons als in-
vesteringsomslagen aangemerkte bedragen zijn vetgedrukt
Bronnen: RAA, AWZ inv. nrs. 179 e.v.; WA, AWB inv. nrs. 89 e.v. en inv. nr. 257; WA, AWP inv. nr. 109
f. 63; WA, AWWo inv. nrs. 43 e.v.; RAA, AWH inv. nrs. 255 e.v.; RAA, AWS inv. nr. 384 e.v. en RAA, AWSt
inv. nr. 1.

In de Zijpe waren de 20 afdelingen al vanaf het begin van de werkzaamheden in
1597 verantwoordelijk voor hun waterhuishouding.10 De afdelingen van deze re-
latief hoog gelegen polder hadden alleen een molen nodig om overtollige neer-
slag af te voeren. Daarbij was de noodzaak voor bemaling in de hoger gelegen
westelijke afdelingen minder groot dan in het zuiden en oosten van de polder.11

In vergelijking met de centrale heffingen waren de afdelingsomslagen beschei-
den van omvang. Zelfs in de jaren van relatief hoge uitgaven reikten ze hoogstens
tot 5 à 6 gulden per morgen.12 Hoewel niet alle afdelingen al gelijk tot eigen be-
maling overgingen, werden de meeste poldermolens kort na aanvang van de be-
dijkingswerkzaamheden in 1597 aanbesteed. De uitgavenpiek in de afdelingen
viel daarom min of meer samen met die van de gehele polder. De eerder vastge-
stelde investeringstermijn in de Zijpe ondergaat dan ook geen wijziging door het
in de analyse betrekken van de afdelingsomslagen. Wel gaat de hoogte van de to-
tale investeringsomslag enigszins omhoog.

Tabel 5.2  Opbrengst van de investeringsomslagen 

investerings omslag omslag opbrengst
termijn per morgen per hectare

(gld) (gld) (kgld)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zijpea 1597 t/m 1599 139 198 553
Beemster 1608 t/m 1612 220 259 1650
Purmer 1620 t/m 1625 280 329 829
Wormer 1624 t/m 1627 295 347 527
Heerhugowaard 1628 t/m 1632 300 342 1017
Schermerb 1633 t/m 1637 384 497 2320
Starnmeer 1636 t/m 1646 800 912 520
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: de opbrengst van de omslagen gedurende de investeringstermijn is berekend op basis van het
contribuabele aantal morgen in de polder ten tijde van de verkaveling.
a de centraal geheven omslag in de Zijpe gedurende deze periode bedroeg 129 gld per morgen.
Vanuit de polderafdelingen kwam daar  een heffing van gemiddeld ongeveer 10 gld bij.
b zie tabel 4.4.
Bronnen: RAA, AWZ inv. nrs. 179 e.v.; WA, AWB inv. nrs. 89 e.v. en inv. nr. 257; WA, AWP inv. nr. 109
f. 63; WA, AWWo inv. nrs. 43 e.v.; RAA, AWH inv. nrs. 255 e.v.; RAA, AWS inv. nr. 384 e.v. en RAA, AWSt
inv. nr. 1.
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10  Belonje, 1933 De Zijpe, 88.
11  De Zijper molens werden niet alleen voor uitmalen gebruikt, maar bij droogte ook om water binnen te
halen. Vooral de hoger gelegen afdelingen hadden behoefte aan deze mogelijkheid.
12  RAA, AWZ inv. nrs. 214-287.
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Afb. 5.1.4  Kavelkaart van de Wijde Wormer (noorden rechts), A. Deur, 1668, naar L. van Teijlingen,
1627.

Afb. 5.1.5  Kaart met de nog onbedijkte Wijde Wormer en Enge Wormer (noorden rechts) in de vorm van een
vogel met de Zaan als worm: ‘de Wormer in figvre van een voghel gestelt’ (vermoedelijk een verwijzing naar de
naam van de droog te leggen meren). N. Kloesius, circa 1625.



De droogmakerijen leenden zich niet voor een dergelijk overdracht van ver-
antwoordelijkheden tijdens de bedijkingsperiode. Alle molens waren daar bij het
leegmalen van het meer betrokken. Het zou onverstandig zijn de verantwoorde-
lijkheid daarvoor niet in één hand te leggen. Daarnaast was het onredelijk om
verschillende delen van de polder op uiteenlopende wijze met de kosten van het
droogmalen te belasten. Pas na het droogvallen van een polder kon het zinvol
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Afb. 5.1.6   Kavelkaart van de Heerhugowaard (noorden links). De Schermer is nog niet bedijkt. Gegraveerd
door Claes Jansz. Visscher naar Anthonis Metius, 1631. Herdruk begin 19 e eeuw.



zijn deze in kleinere eenheden op te splitsen. Als praktisch argument komt daar
nog bij dat in de droogmakerijen tijdens de bedijking niet bekend was welke
gronden aan welke investeerders zouden toevallen. In de Zijpe speelde dat pro-
bleem niet. Hier waren de eerder totstandgekomen eigendomsverhoudingen
nog steeds van kracht.

In de Beemster delegeerden de bestuurders de verantwoordelijkheden en be-
voegdheden over de bemaling zodra dat kon. Kort na verkaveling in 1613 werd
hiertoe in de Bovenpolder, de Middelpolder en de Arenbergerpolder een eigen
bestuur geïnstalleerd.13 Het aantal molens in de Beemster had op dat moment
zijn definitieve aantal nog niet bereikt en ook de gekozen locaties waren nog ver-
re van ideaal.14 De uit de completering en optimalisatie van het molenbestand
voortvloeiende kosten kunnen met recht als investeringsuitgaven worden aange-
merkt. Bestudering van de in de afzonderlijke polders vanaf 1613 geheven om-
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13  WA, AWB inv. nr. 37; 10 en 11 januari 1612. Zie ook Bouman, 1857, 136.
14  Van Zwet, 2007, 21. Zie ook paragraaf 5.7

Afb. 5.1.7  Kavelkaart van de Starnmeer en Kamerhop door Nicolaas Vastersz. Stierp, 1650 ca.



slagen laat echter zien dat deze in de beginfase nauwelijks hoger waren dan in de
jaren daarna.15 Deze heffingen zijn daarom niet in het totaal van de Beemster in-
vesteringsomslagen meegenomen en bij afbakening van de investeringstermijn
is daar geen rekening mee gehouden. Van de andere polders koos alleen de
Schermer voor delegatie van financiële verantwoordelijkheden naar de polder-
afdelingen. De polderbestuurders wachtten daarmee tot 1660, vijfentwintig jaar
na de droogmaking.16 De optimalisatie van het molenbestand was toen vrijwel
voltooid en de door de afzonderlijke afdelingen na die tijd geheven omslagen
zijn voor het onderhavige onderzoek derhalve niet van belang.

5.2  Omslagen

Zoals gezegd vormden omslagen overal waar dat kon worden nagegaan de voor-
naamste inkomstenbron. Het daartoe opgezette stelsel werkte naar behoren en
maakte dat de vele rekeningen tijdig konden worden betaald. De investeerders
zagen de omslagen met hoge frequentie op zich afkomen, 5 à 6 keer per jaar. De
hoogte van de afzonderlijke heffingen varieerde sterk. In de Beemster slaagden
de bedijkers er het best in om deze niet al te hoog te laten oplopen. Meestal ble-
ven de aanslagen beperkt tot 5 gulden per keer, een enkele maal werd 10 gulden
per morgen gevraagd. Zelfs in de Zijpe, waar uiteindelijk veel minder geld nodig
was dan in Beemster, trokken de bedijkers er aanvankelijk harder aan. De parti-
cipanten werden daar in 1597 met omslagen van doorgaans 12 gulden belast, 67
gulden over het hele jaar. Deze polder was in zoverre uniek dat de deelnemers
aan de bedijking, zoals in de vorige paragraaf ter sprake kwam, reeds tijdens de
bedijkingsjaren met twee verschillende heffingen werden geconfronteerd. Ener-
zijds ging het om de centraal geheven omslagen, bedoeld als dekking voor de
kosten van dijkherstel en infrastructuur. Anderzijds waren zij verplicht bij te dra-
gen aan de kosten van het waterbeheer in de polderafdeling waar hun landerij-
en lagen. Deze laatste heffingen waren verre van uniform. Bij berekening van de
totale investeringsomslag zijn wij voor de bijdrage aan de afdelingen over de des-
betreffende periode van een bedrag van gemiddeld 10 gulden per morgen (14
gulden per ha) uitgegaan.

Bij de latere droogmakerijen ontkwamen de bestuurders er niet aan de afzon-
derlijke aanslagen hoger te stellen: 15 gulden in de Purmer en de Wijde Wormer
en 20 gulden in de Heerhugowaard, de Schermer en de Starnmeer. De kosten
liepen alsmaar op en als men vertraging wilde voorkomen, zat er niets anders op
dan de inkomsten daar gelijke tred mee te laten houden. Tijdens de piekjaren
waren de investeerders per jaar voor elke morgen 100 gulden of meer kwijt (ta-
bel 5.1).
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15  WA, AWB inv. nrs. 275-290.
16  RAA, AWS inv. nrs. 718 e.v.



Wanbetalingen

Veel tijd om het benodigde geld vrij te maken kregen de investeerders niet. Bin-
nen twee weken na ontvangst van een aanslag moesten zij het geld ‘in handen
van’ de penningmeester of zijn afgevaardigde stellen, ‘op pene van uitleg nae
dijkregt’.17 Toch deden zich over het algemeen geen grote problemen voor met
het innen van de omslagen.18 Pas bij de bedijkingen van de Heerhugowaard, de
Schermer en de Starnmeer kregen de penningmeesters meer moeite met het
binnenhalen van de gelden, al viel het ook daar uiteindelijk wel mee.

De wanbetalingen in de Heerhugowaard waren niet het gevolg van onvol-
doende kapitaalkracht of liquiditeit. De in gebreke blijvende participanten,
waaronder de hoofdingelanden Johan Basius en Johan van Foreest, waren allen
welgesteld en hielden hun betaling slechts in uit protest tegen vermeend on-
recht. Het grootste geschil betrof de grootte van de toekomstige Veenhuizer pol-
der. Reinoud van Brederode, heer van Veenhuizen, onder wiens jurisdictie het
desbetreffende gebied viel, werd voor 360 morgen aangeslagen, maar claimde
dat het om slechts 287 morgen ging.19 Hij weigerde de aanslagen over het meer-
dere te betalen, zodat het door hem ingehouden bedrag (12 omslagen van in to-
taal 240 gulden per morgen) bij het opmaken van de eerste rekening in 1631 was
opgelopen tot ruim 17.000 gulden. Hij werd in het gelijk gesteld en het open-
staande bedrag werd hem kwijtgescholden.20 Ook in de andere geschillen trok-
ken de bedijkers aan het kortste eind.21 In het geval van Johan Basius, heer van
Oudkarspel en lid van de Rekenkamer, ging het om een verschil van inzicht in de
grootte van het Amerswiel, in het uiterste noorden van het te bedijken meer. Pie-
ter Pauw, rentmeester van de Vroonlanden bij Alkmaar, Johan van Foreest, se-
cretaris van de stad Hoorn, en Johan Colterman, rentmeester van Kennemer-
land en West-Friesland, protesteerden tegen het bij de bedijking verloren gaan
van stukken land, waarvoor zij onvoldoende compensatie kregen.

In de Starnmeer leidde krachtig tegenspel van een aantal belanghebbende ste-
den en het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen tot zoveel vertraging en
dreigden de kosten dermate uit de hand te lopen, dat de bedijkers, de regenten
van het kleine dorp de Rijp, het al snel niet meer zagen zitten. De investerings-
omslag, hoger dan in enige andere polder, ging de draagkracht van het dorp ver
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17  RAA, AWH inv. nr. 187. Invordering van verschuldigde bedragen volgens dijkrecht hield in dat de dijk-
graaf bij te late betaling het niet ontvangen bedrag voorschoot. Hij had dan het recht om na tussenkomst
van een rechter het voorgeschoten bedrag met dubbel gewin terug te vorderen: De Vries, 1876, 461-463.
18  Aan de redelijk probleemloze inning van de omslagen kwam in de meeste polders kort na de bedijking
een einde. De in de rekeningboeken opgenomen post ‘restanten’, laat vrijwel overal een snelle toename van
achterstallige omslagen zien. Of de teleurstellende ontwikkeling van de grond- en pachtprijzen hier aan
heeft bijgedragen weten we niet, maar is wel waarschijnlijk..
19  RAA, AWH inv. nr. 255 f. 458 en 666. Volgens het kavelregister van de Heerhugowaard telde de Veen-
huizerpolder bij verkaveling 317,5 morgen.
20  RAA, AWH inv. nr. 257 f. 256.
21  RAA, AWH inv. nr. 255 f. 458 v.



te boven. In 1638 legden de oorspronkelijke initiatiefnemers het hoofd in de
schoot. Hun meer kapitaalkrachtige opvolgers waren beter tegen de moeilijkhe-
den opgewassen en gedurende de vele jaren dat de bedijking daarna nog duur-
de, verliep de inning van de omslagen zonder noemenswaardige problemen.22

Een notoire uitzondering vormde Sarah Turquette, vrouwe van Mallepart, uit
Utrecht. In 1638 kwamen twee kavels door vererving op haar naam te staan, maar
enthousiast daarover toonde zij zich niet.23 Met enige regelmaat kwamen haar
wanbetalingen in de vergadering van hoofdingelanden ter sprake.24 Tot juridi-
sche stappen kwam het niet, al werd daar wel een aantal keer mee gedreigd. Van
andere wanbetalers in deze droogmakerij repten de resoluties niet.

Foutieve inschatting van het contribuabel oppervlak

Foutieve aannames van de grootte van het polderoppervlak zorgden soms voor
complicaties bij de omslagheffing. Nieuwe metingen tijdens de bedijking kon-
den gunstig uitpakken, maar ook tot tegenvallende resultaten leiden. In de
Heerhugowaard bleek het oppervlak bij nieuwe metingen in 1631 632,5 morgen
groter dan eerst gedacht.25 Zoals afgesproken bij het aangaan van het compag-
nieschap in 1626 vielen deze gronden toe aan de 16 ondertekenaars, mits zij alle
achterstallige omslagen betaalden. Het ging om een aanzienlijk bedrag: 151.800
gulden, ruim 20 procent van alle tot dan toe geïnde gelden. Omdat de omslagen
niet op de vastgestelde vervaldagen waren voldaan, werd over de sindsdien ver-
lopen tijd ook nog eens 5 procent rente geheven: 11.064 gulden.26 De gehele
exercitie kwam de bedijkers op een extra bijdrage van 10.179 gulden per per-
soon te staan.27

In het vorige hoofdstuk zijn we het verschijnsel van een foutieve inschatting
van het contribuabele oppervlak ook bij de Schermer tegengekomen. Daar had-
den de bedijkers zich te rijk gerekend en zagen zij zich halverwege de bedijking
gedwongen de niet bestaande morgentalen terug te kopen. Ook in de Beemster
deed zich een probleem voor. Daar kwam men bij verkaveling 165 morgen te-
kort.28 In deze polder wisten de bestuurders echter te voorkomen dat zij partici-
panten moesten uitkopen. Om het tot dan toe gehanteerde aantal van 7.500 con-
tribuabele morgen te kunnen handhaven, gebruikten zij een kunstgreep.29 De
230 morgen Arenberger ‘restanten’ of ‘onland’ die in eerste instantie als te
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22  Danner, De Starnmeer en Kamerhop, 9.
23  Dinkla, 1991, 4. Sarah Turquette erfde de kavels van dr. Laurens van Teijlingen.
24  RAA, AWSt inv. nr. 1; 5 april, 20 mei en 14 oktober 1644 en 4 april 1645.
25  RAA, AWH inv. nr. 256.
26  Ibidem.
27  Een aantal van de 16 oorspronkelijke bedijkers was in 1631 niet meer in leven. Het recht op de extra
kavels was op hun erfgenamen overgegaan.
28  Bouman, De geschiedenis van het vrijland, 13-14.
29  Ibidem.



slecht waren beoordeeld om in het systeem van omslagen te worden opgeno-
men, werden alsnog contribuabel verklaard. Deze gronden werden echter voor
maar 70 procent belast en telden dus als 165 contribuabele morgen. Boekhoud-
kundig bleef 65 morgen ‘restant’ en niet-contribuabel. Tijdens de droogmaking
kwam deze problematiek nog niet in de boekhouding tot uiting, daarvoor kwam
de vaststelling van het tekort te laat. Maar ook in de jaren na verkaveling bleef het
effect van kavels met uiteenlopende fiscale bijdragen als gevolg van de adminis-
tratieve handelwijze onzichtbaar. In de andere polders zijn we een dergelijk feno-
meen niet tegengekomen.

Kavels van uiteenlopende kwaliteit

Alvorens deze paragraaf af te sluiten willen we nog stilstaan bij de wijze waarop de
bedijkers bij hun omslagheffing zijn omgegaan met de problematiek van uiteen-
lopende grondkwaliteit. Vooral in de Zijpe speelde deze issue. Als gevolg van zand-
afzettingen op de oorspronkelijke kleilaag en zelfs duinvorming was het westelijk
deel van de polder totaal ongeschikt voor agrarische doeleinden. Het zanderig ge-
deelte nam bijna de helft van het polderoppervlak in beslag.30 Maar niet overal was
de kwaliteit van de grond zo slecht. Aan de oostkant van de polder lag klei aan het
oppervlak. Vanaf de eerste verkaveling in 1553 werd al met deze verschillen reke-
ning gehouden. De landmeter Simon Meeuwsz. verdeelde de polder toen in 4 on-
geveer even grote stroken, lopend van zuidwest naar noordoost, evenwijdig aan
de Grote Sloot en van elkaar gescheiden door vaarten en wegen. Per strook kwa-
men 5 met hoofdletters aangeduide blokken, 20 in totaal, die elk op hun beurt in
10 kleine kavels werden onderverdeeld, ieder met een kleine letter aangeduid.31

Door kavels in gebieden van slechtere kwaliteit groter te maken werd een poging
gedaan de eigenaars hiervan enigszins te compenseren.

Na de bedijking van 1561 werd een regeling voor een meer acceptabele ver-
deling getroffen.32 Het octrooi uit dat jaar schreef voor ‘de goede landen met de
kwade te egaliseren’. Eigenaren in blokken met goede grond kregen een even
groot oppervlak aan slechte gronden toegewezen, de zogenaamde egalements-
gronden, en werden daarvoor onderhoudsplichtig. Over deze regeling bleef ech-
ter onenigheid heersen. Bij verkaveling in 1598 hielden de bedijkers in grote lij-
nen vast aan de indertijd door Simon Meeuwsz. gemaakte indeling. ‘Willige
bedijkers’, zo laten de kavelcondities van 6 april 1598 ons weten, waren bij de
laatste bedijking omslagplichtig over een oppervlak van 3.981 morgen. Alleen de
‘goede’ gronden in de blokken A tot en met I en O waren contribuabel.33 Omdat
de desbetreffende kavels grotendeels nog in handen waren van de vroegere ei-
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30  Bremer, 1985, 25.
31  Belonje, 1933 De Zijpe, 12.
32  Belonje, 1933 De Zijpe, 21.
33  RAA, AWZ inv. nr. 10. Zie ook inv. nr. 179 f.2. In 1598, ten tijde van de verkaveling, was het oppervlak
van de contribuabele gronden 3.981 morgen en 145 vierkante roeden.



genaars, of hun nazaten, hoefden ze niet opnieuw verloot te worden. Dit bete-
kende dat een oppervlak van 4.910 morgen in handen van de polder bleef. Het
betrof egalementen, ‘verlaten landen’ en ‘nollen’.34 De ‘verlaten’ landen waren
egalementsgronden die bij vorige verkavelingen nog wel aan investeerders wa-
ren toebedeeld, maar die daarna waren ‘geabandonneerd’.35 Enerzijds ging het
om eigenaars die geen heil meer zagen in exploitatie van hun armzalige gron-
den. Anderzijds hadden de in de zuidelijke Nederlanden woonachtige eigenaars
na de Opstand in 1572 het recht op hun bezittingen verloren. Het polderbestuur
wilde niet verantwoordelijk blijven voor het beheer van zo’n groot percentage
binnengedijkt land en besloot daarom deze stukken polder weer onder de inge-
landen te verdelen.36 Toewijzing geschiedde naar rato van het bezit aan contri-
buabel land. In totaal werd 3.981 morgen aan egalementen en verlaten landen
onder de ingelanden verloot, dus in een verhouding van 1 : 1 met de al gedistri-
bueerde kavels. De nieuwe eigenaars moesten voortaan ook over de hen opge-
drongen egalementen omslag betalen, zij het slechts een vijfde van die over hun
‘goede’ gronden. De waardeloze nollen (927 morgen) werden eveneens over de
eigenaren van de contribuabele gronden verdeeld, maar bleven van belasting-
aanslagen gevrijwaard. De omslagheffing over de egalementen en verlaten gron-
den kwam pas in 1602 van de grond. Verzet van de ingelanden tegen deze maat-
regel was hier waarschijnlijk debet aan. Belonje wees in dit verband op een
poging in 1601 om tot een andere, meer acceptabele heffing te komen, door de
hoogte van de belasting in overeenstemming te brengen met de waarde van het

5  Van de Zijpe tot de Starnmeer – inkomsten en uitgaven 243

34  Belonje, De Zijpe en Hazepolder, 73. Nollen waren heuvelachtige duingronden, ongeschikt voor agrari-
sche doeleinden.
35  RAA, AWZ inv. nr. 80.
36  Belonje, 1933 De Zijpe, 75-77

Afb. 5.2.1  De verkaveling van de Zijpe, zoals deze al bij
de bedijking van 1552 was ontworpen.



land: contribuabele landen zowel als egalementen ‘in contributien’ zouden wor-
den gesteld ‘elcx na zijn waerde’.37 De hoofdingelanden legden dit verzoek naast
zich neer. Aangezien de omslagheffing over de egalementsgronden in de Zijpe
pas in 1602 inging, dus na de door ons vastgestelde investeringstermijn, telt deze
voor berekening van de investeringsomslag niet mee.

Ook elders werden de bedijkers met de problematiek van uiteenlopende
grondkwaliteit geconfronteerd, maar zo extreem als in de Zijpe was het ner-
gens. In hoofdstuk 3 kwam al aan de orde dat men hier door combinatie van ka-
vels of compensatie in geld aan tegemoet kwam. De teruggegeven en extra ge-
heven omslagen hadden geen invloed op de via deze heffing binnengekomen
hoeveelheid geld. De bedragen waren gebaseerd op een afwijking van de ge-
middelde grondkwaliteit en wogen tegen elkaar op. Een gedifferentieerde om-
slagheffing, zoals in de Zijpe ingevoerd voor de egalementen, kenden de ande-
re polders niet.

In de Starnmeer en Kamerhop deed zich nog een andere complicerende fac-
tor voor. Als gevolg van de naar Spijkerboor doorgetrokken noordelijke ring-
vaart kregen de bedijkers te maken met twee fysiek gescheiden polders. De gron-
den in de Kamerhop bleven tot aan de dag van verkaveling in handen van de
polder en waren vrijgesteld van omslagen. Daarna werden zij naar rato van het
grondbezit in de Starnmeer onder de ingelanden van die polder verloot, maar
ook toen bleven zij van belastingheffing gevrijwaard.38

5.3  Leningen

De bedijkers van de Schermer waren niet uniek met hun conservatieve financie-
ringsbeleid. Ook elders hoedde men zich ervoor grote schulden te maken. Ster-
ker nog, bij de inpolderingen voorafgaand aan die van de Schermer kwamen le-
ningen vrijwel niet voor (tabel 5.3). En als men al eens op korte termijn om geld
verlegen zat, dan werden de aangegane leningen weer snel afgelost. Tijdens de
droogmaking van de Schermer werd eigenlijk pas voor het eerst stevig geleend.
Het betekende wel dat ingelanden zich na het in gebruik nemen van hun lande-
rijen zagen opgezadeld met een schuld van 150.000 gulden, 6 procent van de ge-
hele investering of bijna 25 gulden per morgen (33 gulden per ha).

In de enkele jaren later drooggemaakte Starnmeer restte na afloop van de be-
dijking een relatief nog veel grotere schuld.39 Achterstallige betalingen waren
hiervoor verantwoordelijk. In oktober 1643, kort na verkaveling, kregen de
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37  Belonje, 1933 De Zijpe, 76.
38  RAA, AWSt inv. nr. 30.
39  Over de hoogte van de schuld in de Starnmeer na afloop van de bedijking tasten we in het duister. Wel
kunnen we de in 1653 uitstaande schuld (75.000 gulden) berekenen op basis van de in dat jaar betaalde ren-
te: RAA, AWSt inv. nr. 187. Hoewel we daar geen bewijs voor hebben, gaan we er vanuit dat deze schuld is
opgebouwd tijdens de door ons gedefinieerde investeringstermijn.



hoofd ingelanden tot hun verbazing van de penningmeester Pieter Menten te ho-
ren dat de polder nog 78.000 gulden moest uitkeren aan de vroegere eigenaren
van de strook aangekocht land. Dit betekende dat de polder zat opgescheept met
een schuld ter grootte van 13 procent van de bedijkingskosten, 115 gulden per
morgen (132 gulden per ha).40 Of de Starnmeer deze ongewenste situatie te dan-
ken had aan wanbeleid van de penningmeester is niet duidelijk. Wel weten we
dat de bestuurders van de polder het vertrouwen in hun financiële man opzeg-
den.41 Er restte de hoofdingelanden niets dan naar het veelbeproefde wapen van
de omslagen te grijpen. Aan de participanten, die al zoveel in de polder hadden
geïnvesteerd, werden nog eens vijf omslagen van 20 gulden per morgen in het
vooruitzicht gesteld: één in het lopende kalenderjaar en vier in het daaropvol-
gende jaar.42 Om de afdracht te bespoedigen, werd een korting van 5 procent
toegezegd bij betaling van alle vijf omslagen ineens. Maar zelfs met deze ver-
gaande maatregel kwam men er niet. Er vielen nog teveel uitgaven te doen. De
polderbestuurders achtten het niet opportuun de ingelanden nog zwaarder te
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40  RAA, AWSt inv. nr. 1, 28 oktober 1643.
41  RAA, AWSt inv. nr. 1. De penningmeester had in de periode waarover hij verantwoording moest afleg-
gen 181.400 gulden binnengekregen (12 omslagen à 20 gulden over 650 morgen en 5.000 gulden van de
Schermer als bijdrage in de onkosten van de uitwatering vanaf het Stierop naar Krommenie). Hij kon ech-
ter voor slechts een bedrag van 157.000 gulden aan uitgaven aantonen. Het verschil ontbrak. In de daarop-
volgende jaren was hij niet in staat het ontbrekende bedrag aan te zuiveren. Toen hij vervolgens voor ruim
9.000 gulden aan achterstallig loon en onkosten declareerde, raakte het geduld van de hoofdingelanden
op. Op 5 april 1644 werd hij ontslagen.
42  Ibidem.

Tabel 5.3  Financiering

Zijpe Bm Pur Wor Hhw Sch Str
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
omslagen (kgld) 553 1650 829 527 1017 2320 520
leningen (kgld) 3 13 155 78
bijdragen v. derden (kgld) 1,5 0,9 20 11 5
overigea (kgld) 4 3 6 7 25

totaal (kgld) 559 1656 842 533 1044 2511 603
(gld/morgen) 140 221 285 299 308 412 929

(gld/ha) 200 260 334 351 351 534 1059
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: de rekeningboeken van de Beemster, de Purmer en de Starnmeer uit de jaren van bedijking be-
vinden zich niet meer (volledig) in het polderarchief. De financieringsbijdragen verkregen uit bron-
nen anders dan de omslagen kunnen daarom groter zijn dan in deze tabel weergegeven.
a deze financieringsbron betreft inkomsten uit verpachting van land en visrechten, verkoop van
overbodig gewordenmaterialen en boetes.
Bronnen: RAA, AWZ inv. nrs. 179-181 WA, AWB inv. nrs. 89-92 en 257 WA, AWP inv. nrs. 293-296 WA
AWWo inv. nrs. 43-46 RAA,AWH inv. nrs. 255-258 RAA, AWS inv. nrs. 384-387 en RAA, AWSt inv. nr. 1.



belasten en deden een beroep op de kapitaalmarkt. Alleen al in 1644 werd voor
20.000 gulden geleend.43 Aflossing was er voorlopig niet bij. De teleurstellende
prijsontwikkeling van de landerijen maakte dit onmogelijk. In 1653, het eerste
jaar waarvan de boekhouding bewaard is gebleven, bedroeg de uitstaande schuld
ruim 75.000 gulden.44 De jaarlijkse rentelast hing als een loden last aan de nek
van de nieuwe landeigenaren.

Als positief element kan worden genoteerd dat de rente, die enkele decennia
eerder een glijvlucht naar beneden had ingezet, nog steeds een dalende tendens
vertoonde. De penningmeester van de Zijpe moest in 1597 nog akkoord gaan
met een rentepercentage van 10 procent op jaarbasis.45 Tijdens de bedijking van
de Schermer was dit gezakt naar 5 procent en bij het afsluiten van de leningen
voor de Starnmeer in 1643 waren de geldschieters bereid akkoord te gaan met
percentages variërend tussen de 4 en 5.46 In 1650 konden alle leningen zelfs naar
4 procent worden teruggebracht.47 Ondanks deze gunstige ontwikkeling lagen
de rentelasten in de Starnmeer toentertijd nog steeds op ruim 4 gulden per mor-
gen, voldoende om alle hoop op acceptabele rendementen in deze door tegen-
slagen achtervolgde polder in de kiem te smoren.48

In de Zijpe werden alleen leningen aangegaan om perioden met een tijdelijk
kastekort te overbruggen. Diverse kapitaalkrachtige ingelanden, waaronder de
hoofd ingelanden Willem Bardes en Jacob Pietersz. Schaap en de rentmeester
van de vroonlanden, Pieter Pauw, toonden zich bereid om geld voor te schieten.
Alles bij elkaar ging het in de jaren 1597 en 1598 om een som van ruim 20.000
gulden.49 De hoge rente aan het einde van de zestiende eeuw zal er ongetwijfeld
toe hebben bijgedragen dat de bedijkers er niet happig op waren lang met een
schuld opgezadeld te blijven zitten. Nog voor het einde van de bedijking waren
alle leningen afgelost. Ook in de Beemster maakten de bedijkers maar mondjes-
maat van leningen gebruik. Alleen in het tweede bedijkingsjaar, in 1609, werd
een relatief bescheiden bedrag van 9.000 gulden opgenomen. Een deel daarvan
werd nog in hetzelfde jaar afgelost.50 De schuld die aan het einde van de bedij-
king op de polder rustte (3.360 gulden) bedroeg nog geen 1 gulden per morgen.
In de Purmer was dat iets meer (12.800 gulden, 4 gulden per morgen of 5 gulden
per ha), maar ook daar bleven de gevolgen voor de ingelanden in later jaren be-
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43  RAA, AWSt inv. nr. 1; 5 april, 20 mei en 14 oktober 1644. Het geld was geheel afkomstig van Amster-
damse geldschieters. Zie ook: Dinkla, 1991, 22.
44  RAA, AWSt inv. nr. 187; rekeningboek over 1653. De in 1653 uitstaande schuld is berekend op basis van
de in dat jaar betaalde rente. Bij gebrek aan verdere informatie gaan we er vanuit dat deze schuld kan wor-
den gerelateerd aan tijdens de bedijking aangegane verplichtingen.
45  RAA, AWZ inv. nr. 179 f. 12.
46  Dinkla, 1991, 22.
47  Ibidem.
48  Zie verder hoofdstuk 6.
49  RAA, AWZ inv. nrs. 179 en 180.
50  WA, AWB inv. nr. 257, f. 8 en inv. nr. 92, f. 759.



perkt.51 In de Wijde Wormer en de Heerhugowaard zagen de bestuurders kans
om zich van de kapitaalmarkt afzijdig te houden.

Zoals we al gezien hebben, lukte dat laatste in de Schermer niet. Met een mix
van leningen op de kapitaalmarkt en na aankoop van land in losrentes omgezet-
te betalingsverplichtingen bleef deze polder in 1638 zitten met een schuld van
ruim 150.000 gulden, 25 gulden per contribuabele morgen (32 gulden per ha).
Met een jaarlijks terugkerende rentelast van ruim 1 gulden per morgen waren de
ingelanden hier na afloop van de bedijking in het nadeel ten opzichte van hun
collega’s in de andere grote polders. Vergeleken met die in de Starnmeer kwa-
men ze er echter goed vanaf.

5.4  Overige inkomsten

Er stonden de bedijkers weinig andere middelen ter beschikking om inkomsten
te genereren. Waar zij echter kansen zagen, grepen zij deze aan. Het aange-
kochte oude land dat niet werd gebruikt leverde meestal wel wat op door het te
verpachten. Dat gold ook voor de visrechten in de nieuwe ringvaart. En overbo-
dige materialen werden als het even kon verkocht.52 Op deze wijze kwamen soms
enkele duizenden guldens binnen (tabel 5.3). Veel meer dan een druppel op de
gloeiende plaat was het echter niet.

De mentaliteit om geen mogelijkheid tot het bijeenschrapen van geld onbe-
nut te laten, wordt misschien nog wel het best geïllustreerd aan de hand van de
verkoop door de bedijkers van de Zijpe van ruim 13.000 beschimmelde tarwe -
broden.53 Deze broden waren eerst voor 4 stuivers het stuk aangekocht om ‘da-
ermee te spijzen ende aen t werck te houden de arbeiders ende dijkcker’ en zo
te voorkomen dat het werkvolk, als gevolg van de op dat moment heersende
schaarste, weg zou trekken.54 Maar net voordat het brood uit Amsterdam arri-
veerde, waren de tekorten opgeheven en de bedijkers bleven met hun broden
zitten.55 De arbeiders gaven de voorkeur aan vers roggebrood. Alleen door de
prijs te halveren, kon de enorme voorraad aan de man worden gebracht.

Financiële bijdragen van derden leverden ook niet veel op. In de Zijpe werden
de bedijkers, op aandringen van Petten, Groet en Schoorl verplicht tot herstel van
de Hazedwarsdijk, een dijk die zij voor hun eigen plannen niet nodig hadden.56
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51  WA, AWP inv. nr. 298, f. 280-282.
52  In de Zijpe verkochten de bedijkers onder andere oude kruiwagens en paarden die zij niet meer nodig
hadden: RAA, AWZ inv. nr. 179, f. 25-29 en inv. nr. 180, f. 8-9v. In de Beemster ging het om wat oude molen-
onderdelen: WA, AWB inv. nr. 257, f. 8 en in de Wijde Wormer wisten de bedijkers, net als in de Schermer,
nog wat inkomsten te genereren door verkoop van palen uit overbodig geworden beschoeiingen: WA,
AWWo inv. nr. 47, f. 5.
53  Bremer, 1984, 20.
54  RAA, AWZ inv. 179, f. 174.
55  RAA, AWZ inv. 179, f. 17.
56  Aten, 2000, 4-5.



De dorpen droegen voor 1.500 gulden in de kosten bij.57 De bedijkers van de Pur-
mer, die de verplichting om de haven van Edam regelmatig uit te diepen van Uit-
waterende Sluizen hadden overgenomen, kregen daarvoor een eenmalige ver-
goeding van 850 gulden. Het stelde allemaal weinig voor. Dan waren de bedragen
die de Heerhugowaard van enkele omliggende ambachten wist te bedingen sub-
stantiëler. Het betrof allereerst een regeling die de dorpen van Geestmerambacht
en de Schager- en Niedorperkoggen met de bedijkers troffen omdat zij werden
verlost van het onderhoud van de Huigendijk.58 Daarnaast kwamen er regelingen
tot stand met de bestuurders van een aantal aangrenzende, kleine, droogmake-
rijen die min of meer tezelfdertijd tot bedijking overgingen en hun overtollig wa-
ter in de gemeenschappelijke boezem wilden lozen.59 Gezien de vele kosten die
de Heerhugowaard moest maken voor een betere afvoer van het boezemwater
was het niet meer dan redelijk dat deze droogmakerijen verplicht werden voor af-
watering te betalen.60 In vrijwel alle gevallen ging het om een bedrag in contan-
ten (een ‘fixum’) en daarboven een vaste jaarlijkse bijdrage.61 In ons overzicht in
tabel 5.3 houden wij slechts rekening met de in de jaren van bedijking ontvangen
gelden. Aangezien enkele regelingen op zich lieten wachten, blijven de zo ver-
kregen middelen beperkt tot de contributie van het Witsmeer in 1632 voor ‘het
opbrengen ende weer afnemen van haar water’: 2.400 gulden.62 Tellen we hier de
betalingen van de dorpen van Geestmerambacht en de Schager- en Niedorper-
koggen in deze jaren bij op, dan komen we op een totale bijdrage van derden van
20.000 gulden. De bedijkers verkleinden het beroep dat zij op hun investeerders
moesten doen daarmee met ongeveer 6 gulden per morgen (bijna 8 gulden per
ha).

Met de bedijking van de Schermer verviel, zoals we in het vorig hoofdstuk al za-
gen, de overeenkomst tussen de Heerhugowaard en de dorpen van Geestmer-
ambacht en de Schager- en Niedorperkoggen. De dorpen kwamen nu een rege-
ling met de Schermer overeen, waarin zij zicht tot een eenmalige betaling van
11.000 gulden verplichtten.63 De bedijkers van deze polder, tenslotte, zagen kans
om voor slechts 5.000 gulden de verplichting tot het graven van een afwaterings-
kanaal tussen het Stierop en Krommenie af te wentelen op de bedijkers van de
Starnmeer.64
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57  RAA, AWZ inv. nr 180, f. 13. Volgens een ordonnantie van de Staten van 9 juli 1598 moesten de dorpen
Schoorl, Groet en Petten 4.400 gulden bijdragen voor het dijkherstel.
58  Zie paragraaf 4.4.
59  Belonje, 1929, 21-22. Het ging om de Berkmeer, de Schagerwaard, de Witsmeer, de Bleekmeer, de
Schaapskuil en de Langedijkerwaard.
60  Voor de maatregelen die werden genomen met betrekking tot het waterbeheer in de Raaksmaatsboe-
zem verwijzen we naar paragraaf 5.8.
61  Ibidem.
62  RAA, AWH inv. nr. 258, f. 40. De totale eenmalige bijdrage van de Witsmeer bedroeg 3.000 gulden. Het
ging hier om de eerste en tweede termijn.
63  Zie paragraaf 4.4.
64  Voor details wordt verwezen naar het vorige hoofdstuk.



5.5 Aankoop van land

De mate waarin de aankoop van oud land de bedijkingskosten omhoog schroef-
de liep sterk uiteen (tabel 5.4 en tabel 5.5).65 Bij de bedijking van de Zijpe kwam
deze uitgavenpost niet voor en in de Beemster bleef ze tot bescheiden proporties
beperkt (34 gulden per morgen, 40 gulden per ha). Bij de latere bedijkingen lie-
pen de kosten echter snel omhoog. Vergeleken met de Beemster waren de be-
dijkers van de Purmer en de Heerhugowaard ongeveer twee keer zoveel kwijt en
in de Schermer vier keer.

Rondom de Zijpe hoefde geen land te worden aangekocht. Op de trajecten
waar dijken werden hersteld was alle grond al in eigendom van de polder en waar
voor een nieuw tracé werd gekozen, zoals voor de Nieuwe Noorder Zanddijk, liep
deze over oude poldergrond.66 Ook voor de specie die bij herstel van de dijken
werd gebruikt, was geen oud land nodig. Zand was er in overvloed, zowel buiten
als binnen de ringdijk, en door de ondergestoven kavels van deze onvruchtbare
deklaag te ontdoen, werden ze alleen maar meer waard. De uit zee opgebagger-
de slikker was eveneens gratis, afgezien van het niet onaanzienlijke arbeidsloon
dat met het ophalen was gemoeid.

Voor de droogmakerijen was gebruikmaking van een smalle strook oeverland
essentieel. Grote polders waren daarbij duidelijk in het voordeel. Per morgen
aangewonnen land hoefde minder ringvaart te worden gegraven en was dus min-
der land nodig.67 Een overzicht van de in dit opzicht kenmerkende parameters
voor de bij het onderhavige onderzoek betrokken polders - contribuabel opper-
vlak en lengte van de ringdijk - wordt gegeven in tabel 5.6. Kon de Beemster vol-
staan met 5,9 meter ringdijk per aan te winnen hectare, een veel kleinere polder
als de Wijde Wormer zag zich genoodzaakt bijna twee keer zoveel ringdijk aan te
leggen (11 m per ha). De middelgrote Purmer zat tussen deze twee uitersten in.
Dat de Heerhugowaard (11 m ringdijk per ha), bijna twee keer zo groot als de Wij-
de Wormer, er niet gunstiger vanaf kwam, had te maken met de grillige vorm van
de polder. Voor de Schermer werkte sterk in het voordeel dat deze polder aan de
noordkant geen ringdijk en ringvaart hoefde aan te leggen. Per hectare hoefde
nauwelijks meer ringdijk te worden aangelegd dan in de Beemster. Uitgesproken
slecht komt de kleine Starnmeer uit het overzicht in tabel 5.6 naar voren.
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65  Gegevens over de uitgaven voor aankoop van land zijn verkregen uit de rekeningboeken. In het archief
van de Beemster ontbreekt het rekeningboek over het jaar 1610, een cruciaal jaar, waarin de bedijking werd
hervat na een dijkdoorbraak in het begin van het jaar. Voor de uitgaven in die polder hebben wij ons daar-
om gevoegd naar een door Bouman verstrekte opgave over de rondom die polder ‘vergraven landen’: Bou-
man, 1857, 274.
66  De tracé’s van zowel de oude als de nieuwe Noorder Zanddijk staan aangegeven op de door Pieter van
der Keere gegraveerde kavelkaart van de Zijpe (afbeelding 5.6.2). 
67  In hoofdstuk 3 zijn we hier bij onze bespreking van de eertijds gemaakte begrotingen nader op inge-
gaan.



Tabel 5.4  Bedijkingsuitgaven

Zijpe       Bm      Pur         Wor       Hhwa Schb

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
aankoop van land kgld 253 199 157 237 756

gld/ha 40 79 103 80 161
ringdijk en ringsloot kgld 358 251 183 123 203 370

gld/ha 128 39 73 81 68 79
molensc kgld 126 323 77 55 282 358

gld/ha 45 51 30 36 95 76
infrastructuur kgld 97 208 106 98 179 408

gld/ha 35 33 42 64 60 87
door Uitwaterende Sluizen kgld 104 45 14 95 240
opgelegde maatregelend gld/ha 16 18 9 32 51
schadeloosstellingen kgld 2 18 15 10 49 75

gld/ha 1 3 6 7 17 16
centraal ingekochte materialen kgld 36 107 17 43 117 253

gld/ha 13 17 7 29 39 54
lonen en onkostenvergoedingen kgld 48 65 30 27 91 104

gld/ha 17 10 12 18 30 22
rente op leningen kgld 0,6 13 3 24

gld/ha 0,2 5 1 5
diverse kgld 78 87 4 6 21

gld/ha 12 34 2 2 4
totaal achterhaalde uitgaven (A) kgld 668 1407 772 531 1191 2609
bedijkingsuitgaaf berekend kgld 559 1656 842 533 1044 2511
via inkomsten (B)
A/B 1,19 0,85 0,92 1,00 1,14 1,04
bedijkingsuitgaaf per hectare 
(berekend via inkomsten) gld/ha 200 260 334 351 351 534
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: het totaal aan achterhaalde uitgaven (A) en de via de inkomstenkant berekende bedijkingsuit-
gaaf (B) kunnen verschillen omdat de rekeningboeken van de Beemster, de Purmer en de Wijde
Wormer niet compleet zijn en omdat de uitgaven aan het molenbestand in later jaren in boven-
staande tabel zijn meegenomen.
a de uitgaven van de Heerhugowaard ten behoeve van 12 strijkmolens zijn in deze tabel twee keer
verwerkt: in de rubrieken molens en opgelegde maatregelen. Bij sommatie van de uitgaven onder de
diverse rubrieken is hiervoor gecorrigeerd.
b de kosten voor het extra breed maken van de ringvaart in de Schermer zijn verwerkt in de rubriek
ringdijk en ringvaart en niet in de rubriek opgelegde maatregelen.
c in de uitgavenrubriek molens zijn ook de kosten voor aanpassingen aan het molenbestand na af-
loop van de bedijkingsperiode verwerkt.
d de Heerhugowaard kreeg ook maatregelen opgelegd door het bestuur van de Raaksmaatsboe-
zem.
Bronnen: rekeningboeken uit de periode van bedijking.
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Tabel 5.5  Aankoop van land

Bm    Pur      Wor        Hhw        Scha Schb

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
totale uitgaaf kgld 253 199 157 237 568 756
gem. grondprijs per morgenc gld 1180 1200 1450 1480 1900 1900
gem. grondprijs per ha gld 1387 1410 1704 1688 2026 2026
kosten per contribuabele morgen gld 34 67 88 70 93 124
kosten per contribuabele ha gld 40 79 103 80 121 161
aantal aangekochte morgend 214 166 108 160 299 398
aantal aangekochte ha 182 141 92 140 280 373
aantal aangekochte ha als % % 2,9 5,6 6,1 4,7 6,0 7,9
v.h. contribuabele oppervlak
gem. breedte v.d. strook aange- m 48 62 56 44 97
kocht land (gemiddelde)
gem. breedte v.d. strook aange- roede 13 16 15 12 25
kocht land (gemiddelde)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: als lokale maten gebruiken we de Rijnlandse maat rondom de Beemster, de Purmer en de Wijde
Wormer, de Geestmerambachts binnenbansmaat rondom de Heerhugowaard en de Hondsbossche
maat rondom de Schermer.
a alleen rond het meer
b rond het meer en langs de uitwateringen
c de gemiddelde grondprijs is berekend op basis van de in de rekeningboeken vermelde gegevens.  
Voor de Beemster is gebruik gemaakt van door Bouman verzamelde gegevens. 
d het aantal aangekochte morgen is berekend door het totale aankoopbedrag te delen door de ge-
middelde grondprijs per morgen.
Bronnen: Bouman, 1857, 274; WA, AWP inv. nr. 575; WA, AWWo inv. nr. 242; RAA, AWH inv. nr. 255
en RAA, AWS inv. nrs. 384-388.

De bedijkers van deze droogmakerij zagen zich genoodzaakt per hectare bijna 6
keer zoveel dijk aan te leggen als hun collega’s in de Beemster. Deels kan deze si-
tuatie worden toegeschreven aan het kleine polderoppervlak. Eveneens belang-
rijk is echter dat het aantal in tabel 5.6 vermelde contribuabele morgen betrek-
king heeft op alleen de Starnmeer. Over de kavels in de Kamerhop werden
voorafgaand aan de verkaveling geen omslagen geheven.68 Deze polder diende
echter wel omdijkt te worden. Daarnaast kreeg de Starnmeer ook nog eens de
verplichting dijken langs de Marker en Wouder polders aan te leggen.69

De hoeveelheid benodigd land was vanzelfsprekend ook gerelateerd aan de
breedte van de ringvaart en de ringdijk. Als we afzien van de extra grond nodig
voor de bermen aan weerszijde van de dijk, met hier en daar ruimte voor molens,
was er sprake van een één op één relatie. De afmetingen van de vaart en de dijk
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68  Betrekken we alleen de ringdijk rondom de Starnmeer (3.110 roede) in onze beschouwing, dan ko-
men we op een ratio van 4,8 roede per morgen (20 m per ha), een stuk minder dan in de tabel aangegeven,
maar nog altijd vele malen ongunstiger dan in de Beemster.
69  RAA, AWSt inv. nr. 276. De lengte in Zijpse dijkmaat van de verschillende dijkvakken bedroeg: 3.110
roede rondom de Starnmeer, 540 roede rondom de Kamerhop, 640 roede langs de Wouderpolder en 940
roede langs de Marker polder. In totaal moesten de bedijkers van de Starnmeer 5.230 roede dijk aanleggen.



varieerden van polder tot polder en vaak ook nog binnen één en dezelfde polder.
Door ervaring wijs geworden hadden de bedijkers in de loop van de tijd de nei-
ging om hun dijken zwaarder te maken, een voorzorg die zij ook in acht namen
op de dijkvakken die aan open water grensden. In het algemeen kunnen we stel-
len dat de breedte van de dijk aan de onderkant (het ‘fundament’) varieerde van
3,5 roede (13 m) in de Beemster tot 7 roede (26 m) op de zwaarst uitgevoerde
dijkvakken in de Schermer. Wij komen daar in de volgende paragraaf op terug.

Tabel 5.6  Polderkarakteristieken – contribuabel oppervlak en lengte van de ringdijk.

Zijpea Bm Pur Wor Hhw Sch Strb

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
contribuabel oppervlakc morgen 3981 7501 2959 1785 3391 6090 650
contribuabel oppervlak ha 2795 6383 2519 1520 2974 4706 593
lengte van de ringdijkc roede 4550 10050 000 4353 8279 7596 5230
lengte van de ringdijk m 17395 37858 22602 16398 31651 29040 19994
aantal meter ringdijk per 6,2 5,9 9,0 11 11 6,2 34
contribuabele ha
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a de Zijper ringdijk was 12.300 roede lang (47 km), maar het te herstellen tracé  slechts 4.550 roe-
de (17,4 km).
b de in de tabel weergegeven waarde voor de lengte van de ringdijk rondom de Starnmeer is inclu-
sief die van de dijken rondom het Kamerhop en langs de Marker en Wouder polders. De ringdijk
rondom het Starnmeer was 3.110 roede lang.
c als lengtemaat fungereren de Rijnlandse roede in de Beemster, de Purmer, de Wijde Wormer en
de Heerhugowaard en de Zijpse dijkmaat in de Zijpe en de Schermer. Als lokale oppervlaktemaat
fungeren de Rijnlandse morgen in de Beemster, de Purmer en de Wijde Wormer, de Hondsbossche
morgen (600 vierkante roede) in de Zijpe, de Geestmerambachts binnenbansmorgen in de Heerhu-
gowaard en de Schermer morgen in de Schermer. Voor verdere details zie tabel 3.2.
Bronnen: de in 1600 door Gerrit Dirksz. Langedijk gekarteerde kavelkaart van de Zijpe, Provinciale
Atlas Noord-Holland, Haarlem, kaarten en kaartboeken; Bouman, 1857, 260; RAA, AWH inv. nr. 814;
WA, AWWo inv. nrs. 29 en 43; RAA, AWH inv. nrs. 64 en 695 f. 65v-66; RAA, AWS inv. nrs. 384-386;
RAA, AWSt inv. nrs 161 en 276.

Voor de ringvaart kon met een breedte van 4 à 5 roede (15 à 19 m) worden vol-
staan. Voor de scheepvaart was niet meer nodig en ook voor de afvoer van het
polderwater was dat genoeg. Tot en met de bedijking van de Heerhugowaard
hield men zich min of meer aan deze afmetingen, maar met de droogmaking van
de Schermer kwam daar een abrupt einde aan. Uitwaterende Sluizen verordon-
neerde daar een breedte van 21,5 roede Zijpse dijkmaat (ca 80 m) en deze eis
vond vanzelfsprekend zijn weerslag in de hoeveelheid land, die moest worden
onteigend.70 Na de Schermer werd de Starnmeer met gelijksoortige voorwaar-
den geconfronteerd.71 De verplichting om nieuwe uitwateringskanalen aan te
leggen leidde eveneens tot extra landaankoop. Behalve bij de Schermer speelde
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70  Zie hoofdstuk 4.
71  We komen hier in de volgende paragraaf op terug.



dit bij de Beemster.72 Helaas laten de beschikbare gegevens in het geval van de
Beemster niet toe de bijdrage van deze uitgavenpost apart te berekenen.73

De prijs die voor het oude land moest worden betaald was vanzelfsprekend een
andere belangrijke parameter. Grondprijzen waren in de periode onder studie
verre van constant. Aan de stijging die in het begin van de zestiende eeuw inzet-
te, was in de eerste decennia van de zeventiende eeuw nog geen einde geko-
men.74 Dit komt duidelijk tot uiting in het overzicht van tabel 5.5. Betaalden de
bedijkers van de Beemster gemiddeld 1.180 gulden per morgen (bijna 1.400 gld
per ha), hun collega’s in de Schermer waren 25 jaar later bijna anderhalf keer zo-
veel kwijt. De droogmakerijen in de tussenliggende jaren zaten tussen deze twee
uitersten in. De Purmer kwam er met gemiddeld 1.200 gulden per morgen
(1.410 gld per ha) nog redelijk goedkoop vanaf, bij de Wijde Wormer en de
Heerhugowaard lagen de prijzen al 250 gulden per morgen of meer (bijna 300
gulden per ha) hoger.

We weten niet of het hier alleen om een algemeen optredende prijsontwikke-
ling ging, of dat er ook andere factoren in het spel waren. Te denken valt aan ver-
schillen in grondkwaliteit of uiteenlopende mogelijkheden voor de bedijkers om
zich aan marktconforme prijzen te onttrekken. Dat er, ook lokaal, grote verschil-
len in grondkwaliteit voorkwamen, wordt duidelijk als we kijken naar de prijzen
op de verschillende trajecten rondom één en hetzelfde meer. Zo waren de bedij-
kers van de Beemster langs de Mijzerpolder, ten noorden van Schermerhorn, ge-
middeld 1.675 gulden per morgen kwijt, terwijl dichtbij Purmerend en in de ban-
ne van Jisp maar 950 gulden betaald hoefde te worden.75 Ook in de andere
polders komen we dergelijk grote prijsverschillen tegen. Niettemin lijkt een
doorgaande stijging van de grondprijzen een doorslaggevende invloed op de
prijsverschillen tussen de polders onderling te hebben gehad.76

De opstellers van de begrotingen van de Heerhugowaard en de Starnmeer
hebben zich, naar het laat aanzien, goed vergewist van de op dat moment gel-
dende prijzen. Voor de begroting van de Heerhugowaard gingen zij uit van 1.200
gulden per morgen, precies het bedrag dat de bedijkers van de net droogge-
maakte Purmer op tafel hadden moeten leggen, Voor de Starnmeer hanteerde
Leeghwater een bedrag van 2.000 gulden per morgen, vrijwel evenveel als rond
het Schermeer was betaald. Waarom Leeghwater in zijn raming voor de droog-
legging van de Haarlemmermeer van een zoveel lager bedrag uitging (300 gul-
den per morgen), is niet duidelijk. Wilde hij liever een rooskleurige dan een re-
alistische voorstelling van zaken schetsen?
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72  Danner, 1987, 27-28.
73  Uit de gegevens van Bouman valt niet na te gaan welk deel van de landaankopen in de bannen van Ou-
dendijk en Mijzen diende voor aanleg van de Beemster ringdijk en welk voor het uitwateringskanaal.
74  Voor achtergrondinformatie ten aanzien van de ontwikkeling van de grondprijs in het Noorderkwar-
tier wordt verwezen naar hoofdstuk 6.
75  Bouman, 1857, 274.
76  Pas rond 1650 kwam er een einde aan de langdurige periode met prijsstijgingen.



Overzien we bovengenoemde factoren, dan is duidelijk dat de Beemster een
relatief gunstige uitgangspositie innam. Schaalgrootte, bescheiden afmetingen
van de ringvaart en ringdijk en een vroegtijdige droogmaking werkten unaniem
in het voordeel van deze polder. Als enig minpunt moet de uitwatering van Ur-
sem naar Schardam worden genoemd. Ook langs dit tracé moest land worden
aangekocht en dat zorgde voor extra uitgaven. In het overzicht van tabel 5.5
komt de positie van de Beemster goed tot uiting. De participanten in deze droog-
makerij waren aan uitgaven voor land slechts 34 gulden per morgen kwijt (40
gulden per ha), de helft of minder van wat hun opvolgers in de Purmer, Wijde
Wormer en de Heerhugowaard te wachten stond. In de Schermer (124 gulden
per morgen; 161 gulden per ha) bedroeg deze post zelfs het vierdubbele. De ge-
stegen grondprijzen deden de kosten per geïnvesteerde hectare met bijna 50
procent stijgen, een hoog percentage, dat echter in het niet zinkt bij het effect
dat op rekening van Uitwaterende Sluizen kan worden geschreven. De door het
hoogheemraadschap opgelegde maatregelen verhoogden de kosten met een
factor van ruim 2,5.

Dat kleine polders in het nadeel waren, komt duidelijk uit het overzicht naar
voren. Zo hoefde de Wijde Wormer geen extra brede ringvaart aan te leggen en
bleef de polder verschoond van het graven van een nieuw uitwateringskanaal. De
uitgaven voor oud land in verband met het weer in goede staat brengen van de
uitwatering door de Nieuwendam in de Krommenije stelden weinig voor.77 Niet-
temin waren de bedijkers 88 gulden per aangewonnen morgen (103 gld per ha)
kwijt, tweeëneenhalf keer zoveel als in de Beemster. Dit verschil kan grotendeels
worden toegeschreven aan het effect van schaalgrootte. De stijging van de grond-
prijzen speelde eveneens een rol, maar de invloed daarvan bleef beperkt tot on-
geveer 25 procent. Corrigeren we hiervoor, dan blijkt dat we te maken hebben
met een schoolvoorbeeld van Leeghwater’s betoog dat de omtrek van een polder
met een 4 maal zo groot oppervlak (de Beemster met 7501 contribuabele mor-
gen is bijna 4 maal zo groot als de 1.785 morgen omvattende Wijde Wormer) per
oppervlakte eenheid slechts half zo lang is.78 Per contribuabele morgen waren de
uitgaven voor oud land in de Wijde Wormer, na correctie voor de verschillen in
grondprijs, vrijwel precies twee keer zo hoog als in de Beemster.79 De Purmer en
de Heerhugowaard zitten hier tussenin.

Berekenen we de breedte van de strook aangekocht oud land, dan vinden we
een duidelijke tweedeling (tabel 5.5).80 Tot en met de droogmaking van de Heer-
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77  Voor verdere informatie zie paragraaf 5.8.
78  Leeghwater, 1724, 23-24.
79  Voor een juiste vergelijking moeten de kosten in de Beemster eigenlijk worden gecorrigeerd voor de
uitgaven aan land voor de nieuwe uitwatering naar Schardam.
80  De gemiddelde breedte van de strook aangekocht oud land is berekend aan de hand van het aange-
kochte oppervlak en de lengte van de ringdijk. Het aangekochte oppervlak is verkregen door de totale aan-
koopprijs te delen door de gemiddelde aankoopprijs per morgen.



hugowaard lag deze tussen de 12 en 16 roede (45 à 60 m).81 Met een 4 à 5 roede
brede ringvaart, circa 4 roede voor de ringdijk en enkele roeden voor de berm
en notsloot was er hier en daar ook nog wat ruimte voor molens. De Schermer
week daar, zoals we al gezien hebben, sterk vanaf. Daar noodzaakte de brede
ringvaart tot het verdelven van veel meer land en komen we gemiddeld uit op
een breedte van 25 roede (bijna 100 m). In verhouding tot de hoeveelheid aan-
gewonnen land ging er op deze wijze vrij veel land verloren. De percentages in
de verschillende polders variëren tussen de 3 en 8 procent. Zo ongunstig als in
de Schermer was het nergens, maar 5 à 6 procent grondverlies was heel normaal.
Alleen de Beemster (3 procent) bleef daar ver onder.

De begroting van de Heerhugowaard laat zien dat bedijkers redelijk goed wis-
ten waar zij aan toe waren. Zij raamden voor deze droogmakerij 12 vierkante roe-
de grond per roede ringdijk nodig te hebben, dat wil zeggen een strook van ge-
middeld 12 roede breed. Deze inschatting bleek verrassend goed.82 Het
realistische scenario waar men in de Heerhugowaard vanuit ging, staat echter in
schril contrast tot Leeghwaters aanpak bij zijn begroting van de Haarlemmer-
meer. Hij stelde 40 vierkante roede land per strekkende roede ringdijk nodig te
hebben: ‘als men nu rondom koopt in de breedte 40 roeden lands, om daarvan
te gebruiken 10 roeden tot den ringdijk, en 12 of 14 voeten tot de gemeene rings-
loot, dan blijft er omtrent 16 roeden achter den dijk liggen, waar men de molens
op kan zetten en stellen, en waarvan men ook de kolken en kolkdijken bekwa-
melijk van zal kunnen maken, en van welk overgebleven land men den ringdijk
mede kan onderhouden’.83 Leeghwaters aanname van een strook land van maar
liefst 40 roede breed (150 m), waarbij er na aftrek voor de ringvaart en de
 ringdijk 16 roede (60 m) overblijft voor molens en andere doeleinden, komt ver-
rassend conservatief over en strookt in het geheel niet met de rooskleurige be-
nadering die zijn begrotingen verder kenmerkten. We kwamen al zijn volstrekt
onrealistisch lage raming voor de prijs van grond rond de Haarlemmermeer te-
gen en ook zijn begrotingen voor de bedijking van de Starnmeer getuigen van
een veel te optimistische kijk.84 In het laatste geval kan echter tot zijn veront-
schuldiging worden aangevoerd dat hij bij het opstellen van zijn kostenramingen
in 1636 en 1637 nog niet op de hoogte was van de vergaande eisen waaraan deze
droogmakerij uiteindelijk had te voldoen.
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81  Wij hebben de lengte van de Purmer ringvaart alleen kunnen achterhalen via het Memoriaal van de
Heerhugowaard: RAA, AWH inv. nr. 64. Een onnauwkeurige opgave in het Memoriaal kan de oorzaak zijn
van de wat hoger dan verwachte uitkomst van de berekende breedte van de strook aangekocht oud land in
deze polder (tabel 5.5).
82  Van Gelder, 1960, 99.
83  Van Hasselt, 1838, 47.
84  RAA, AWSt inv. nr. 260. In zijn in 1636 en 1637 opgestelde begrotingen voor de droogmaking van de Starn-
meer komt Leeghwater tot ramingen van respectievelijk 214.000 en 341.000 gulden, 330 en 525 gulden per
morgen. Deze waarden liggen ver onder de uiteindelijk gerealiseerde kosten van 800 gulden per morgen.



Samenvattend kunnen we stellen dat ook nu weer blijkt dat de noodzaak de
ringdijk en de ringvaart op oud land aan te leggen overal tot een extra grote kos-
tenpost leidde, al was het nergens zo extreem als in de Schermer. Van de door
ons onderzochte polders profiteerde de Beemster het meest van een gunstige
uitgangspositie: schaalgrootte en vroegtijdige bedijking met daardoor relatief
lage grondprijzen. De overal gevolgde praktijk om de ringdijk en ringvaart op
oud land aan te leggen leidde er toe dat het areaal aan exploiteerbaar land min-
der toenam dan de oppervlakken van de nieuwe polders suggereren. Door be-
dijking gingen ook vele honderden hectare land verloren.

5.6  Ringdijk en ringvaart

Een belangrijk projectonderdeel als de ringdijk en ringvaart behoorde vanzelf-
sprekend tot de grootste uitgavenposten. Verrassend is dat deze post doorgaans
pas op de tweede plaats kwam, na die voor aankoop van land (tabel 5.4). Alleen
in de Zijpe, waar landaankoop niet aan de orde was, lieten dijkaanleg en dijk-
herstel alle andere uitgavenposten ver achter zich.

De Zijpe

De ringdijk rondom de Zijpe was ruim 12.000 roeden (47 km) lang.85 Aangezien
de Schoorlse Zeedijk in het zuiden en de Westfriese Zeedijk aan de oostzijde van
de polder in 1597 in goede staat verkeerden en bovendien door de bedijking
hun waterkerende functie verloren, hoefde aan deze dijkvakken geen aandacht
te worden besteed. Dat lag anders met de van Petten naar het noorden lopende
Zijpse dijk, de daarop aansluitende Noorder Zanddijk en de op het wad gelegen
Slikkerdijk. Deze dijken waren in de afgelopen jaren herhaaldelijk doorgebro-
ken en hier en daar zelfs grotendeels weggespoeld. Samen waren ze ongeveer
6.600 roede (25.000 m) lang. Houden we rekening met de in de Zijpse dijk op-
genomen stukken duin die als zeewering fungeerden (bij elkaar circa 1.100 roe-
de; 4.200 m), dan bedroeg de lengte van de door mensenhanden aangelegde
dijk 5.475 roede (20.900 m).86 Daarin bevonden zich ook nog goede stukken, zo-
dat er slechts 4.550 roede (17.400 m) hoefde te worden hersteld.87 In verhouding
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85  Als lengtemaat hanteerde men in de Zijpe de Geestmerambachts binnenbans roede (3,82 m), die later
ook als Zijpse dijkroede bekend kwam te staan.
86  De lengte van de dijk vinden we terug op de in 1600 door Gerrit Dirksz. Langedijck gekarteerde en
door Baptista Doetecomius gegraveerde kavelkaart: ‘lanck zijnde 5475 roeden, streckende van den Pette-
mer dijck bij de Laij, tot aen den ouden Vrieschen Zeedijck bij oosten den Keijns’. Provinciale atlas Noord-Hol-
land, Haarlem, kaarten en kaartboeken.
87  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2458 f. 73; Staten van Holland, resolutie d.d. 7 maart 1596. In de schatting
van 4.550 roede voor de gezamenlijke lengte van de te herstellen dijkvakken is de Zuider Schinkel, een
dwars op de Zijpse dijk staande verbinding met het Oge, meegenomen.



tot het polderoppervlak was dat niet veel: slechts 0,5 roede per morgen (2,7 m
per ha). Relateren we de lengte aan het veel kleinere aantal contribuabele mor-
gen in de polder, dan springt de Zijpe er vergeleken met de overige bij ons on-
derzoek betrokken polders nog steeds gunstig uit: 1,1 roede per morgen (6,2 m
per ha) (tabel 5.6).

Dankzij een in de wintermaanden van 1595/1596 verricht onderzoek wisten
de initiatiefnemers tot de vierde en laatste bedijking van de Zijpe vrij goed waar
zij aan toe waren. Met inschakeling van de gerenommeerde landmeter Gerrit
Dirksz. Langedijck had een zware, door de Staten aangestelde, commissie de dij-
ken, of wat daar nog van over was, geïnspecteerd. In maart 1996 rapporteerden
de commissieleden hun bevindingen.88 Zij gaven aan welke dijkvakken nog in
goede staat waren en waar herstel aan de orde was. Bij hun aanbevelingen ten
aanzien van het tracé hielden zij zoveel mogelijk vast aan de oude situatie. Alleen
voor de Noorder Zanddijk, tussen de Zuider Schinkel en de sluis aan het noor-
delijk uiteinde van de Grote Sloot, lieten zij weten een kortere route voor te
staan. Het advies van de commissie werd overgenomen. Op de door Gerrit
Dirksz. Langedijk in 1600 vervaardigde kavelkaart van de Zijpe staan zowel ‘Het
Stael van den ouden dyck’ als ‘Den nieuwen Noorder Santdyck’ aangegeven.89

De Slikkerdijk, ‘welcke geheel wegh is geslagen’, kon volgens de commissie beter
weer op het oude staal worden opgebouwd. De ondergrond ter plaatse was nog
‘hoogh’ en stevig, zodat verzakkingen niet voor de hand lagen en de dijk ‘sonder
merckelijcke kosten soo hoogh ende swaer’ gemaakt kon worden ‘als men selver
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88  Ibidem. Zie ook: Belonje, 1933, 60-61.
89  In 1600 door Gerrit Dirksz. Langedijck gekarteerde en door Baptista Doetecomius gegraveerde kavel-
kaart van de Zijpe. Provinciale atlas Noord-Holland, Haarlem, kaarten en kaartboeken. Zie ook de kavelkaart van
Pieter van der Keere (afb. 5.6.2).

Afb. 5.6.1  Toen de Zijpe in 1597 voor de vierde keer werd ingedijkt, verkeerden diverse stukken ringdijk aan
de westkant van de polder nog in redelijk goede toestand. Op sommige plaatsen werd de polder door de ter plaat-
se liggende duinen beschermd. Kavelkaart van Pieter van der Keere, 1617 (noorden rechts).



soude begeeren’. Verzakkingen en afschuivingen op de glibberige ondergrond
van het wad, zoals die zich enkele jaren later bij de bouw van de Slikkerdijk rond
de Wieringerwaard voordeden, zijn we in de Zijpe niet tegengekomen.90

Toch kregen de bedijkers bij de uitvoering van de werkzaamheden in 1597 met
de nodige onverwachte problemen te maken. De planning was erop gericht op
20 maart te beginnen, maar slechte weersomstandigheden zorgden voor vertra-
ging, zodat het werk pas in april goed op gang kwam. Gedurende enkele weken
werd er voorspoedig ‘gewrocht’, totdat de arbeiders een maand later plotseling
‘oproerig en muitigh’ werden, een fenomeen dat we in de andere polders niet
zijn tegengekomen.91 Zij morden over hun lage loon en dreigden op te stappen.
De bedijkers voelden zich in het nauw gedrongen. Het was onmogelijk binnen
korte tijd voldoende nieuwe arbeiders te werven en tijdverlies konden ze zich
niet permitteren. Zij besloten dan ook aan de wensen van de stakers tegemoet te
komen.

De arbeiders kregen nu uitbetaald ‘nae advenant de tijd dat ze hadden ge-
wrocht’ en met de aannemers werden nieuwe afspraken gemaakt, die neerkwa-
men op een redelijk uurloon.92 De ommezwaai van een van te voren met de aan-
nemers overeengekomen prijs naar uurloon stuwde de prijzen aanzienlijk
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90  RAA, AWW inv. nr. 2a; octrooien van de Wieringerwaard d.d. 19 juli 1608, 23 maart 1612, 9 december
1621 en 20 september 1625.
91  RAA, AWZ inv. nr. 179, f. 32v. Zie ook: Bremer, 1985, 36.
92  Ibidem.

Afb. 5.6.2  Van de oude Zanddijk aan de noordzijde van de Zijpe was bij de bedijking in 1597 weinig over
en men oordeelde het beter de nieuwe dijk iets meer naar het zuiden aan te leggen. De ligging van de oude dijk
staat op de oude kavelkaarten van de polder nog aangegeven. Kavelkaart van Pieter van der Keere, 1617
(noorden rechts).



omhoog. Afgaande op de in het eerste rekeningboek vermelde gegevens werden
sommige dijken tot wel 50 procent duurder.93 In een enkel geval, zoals bij de Ha-
zendijk, deed men om de kosten in de hand te houden, concessies aan de afme-
tingen van de dijk. Daarna deden zich geen problemen met de arbeiders meer
voor. Wel wreekte zich in het najaar de onvoldoende voortgang van de werk-
zaamheden. Valcooch vatte dit als volgt samen:

‘Eer Johannes dach in den somer gecomen was,
sach men desen dijck gemaeckt seer ras,
In September daer na hebben sij schade geleden,
van een storm comende uyten Noortwesten,
die gemaeckten dijck opten Weel tot sommige steden
acht voeten hoog, brack inne ten lesten,
die Slickerdiick creech veel gaten meden,
want sij noch niet gemaeckt was als den besten’.94

De bedijkers lieten de moed niet zakken en nog in hetzelfde jaar werden de ga-
ten bij de Grote Waal en in de Slikkerdijk gedicht. De dijken voldeden echter
nog niet aan de in het octrooi gestelde specificaties en vergden ook in 1598 en
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93  RAA, AWZ inv. nr. 179, f. 32v-108.
94  Valcooch, 1740, 73-74.

Afb. 5.6.3  De oude Westfriese Omringdijk ter hoogte van Eenigenburg (rechts) was onderdeel van de Zijper
ringdijk. Links zicht op de polder.



1599 veel geld. Ze werden verzwaard, de zanddijken werden door aanplanting
van helm tegen verstuiven beschermd en de Slikkerdijk kreeg een 8 voet brede
voordijk. Ook in later jaren waren de kosten soms nog groot. Pas in de tweede
helft van de jaren twintig van de zeventiende eeuw bereikten de Zijper dijken de
afgesproken hoogte en breedte.95 In lijn met onze eerder uiteengezette handel-
wijze nemen wij de daarmee gepaard gaande kosten in onze analyse echter niet
meer mee als behorend tot de bedijkingsuitgaven. Sommeren we alle gedurende
de eerste drie jaar aan de dijken bestede bedragen, dan komen we uit op een
som van 358.000 gulden (tabel 5.8).

Daarmee komen de Zijper dijken als duurste uit ons onderzoek naar voren: ge-
middeld 79 gulden per strekkende roede (21 gulden per meter). En dat terwijl
de bedijkers zich de kosten voor het graven van een ringvaart konden besparen.
Een nauwkeurige opsplitsing van de kosten over de verschillende dijkvakken la-
ten de beschikbare gegevens niet toe. Wel laten de rekeningboeken zien dat de
Slikkerdijk ondanks de onconventionele bouwwijze en de moeilijke omstandig-
heden waaronder die tot stand kwam, per strekkende roede minder geld vergde
dan de veel bredere en hogere zanddijken.96 De in 1596 ingestelde onderzoeks-
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95  De polderbestuurders gebruikten het pas in de twintiger jaren van de zeventiende eeuw op de bestem-
de hoogte komen van de dijken als argument voor een langere vrijstelling van allerlei belastingen: RAA,
AWZ inv. nr. 332. Voor meer details wordt verwezen naar hoofdstuk 6.
96  RAA. AWZ inv. nrs. 179-181.

Tabel 5.7  Ringdijk en ringvaart – afmetingen

ringdijk ringvaart
onderkant bovenkant bovenkant aan het

' ‘toeleggens’ ‘kruin’ ‘kruin’ oppervlak
breed breed hooga breedb diepc

(roede) (voet) (voet) (roede) (voet)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zijped 6 à 12 12 à 15 12 à 13
Beemster 3,5 10 7 4 à 9 5 à 7
Purmer 3 16 9 5 6
Wijde Wormer 4 16 8 5 6
Heerhugowaard 3,5 18 8 à 9 5 à 6 6
Schermer 3 à 4,5 18 7 à 9 5,3 à 21,5 8 à 8,5
Starnmeer 4 12 à 15 7 à 9 6 à 21,5 7 à 8
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: de opgegeven afmetingen (in Zijpse dijkroede) zijn indicatief voor de situatie ten tijde van ver-
kaveling.
a hoogte boven het winterpeil van de Schermerboezem.
b breedte ter hoogte van het zomerpeil van de Schermerboezem.
c diepte beneden het zomerpeil van de Schermerboezem.
d de weergegeven waarden zijn die van de Zanddijken aan de westzijde van de polder.
Bronnen: RAA, AWZ inv. nr. 6 en inv. nr. 179 f. 32v e.v.; WA, AWB inv. nr. 252; Bouman, 1857, 260;
RAA, AWH inv. nr. 814; WA, AWWo inv. nrs. 273 en 282; RAA, AWH inv. nrs. 64 en 255; RAA, AWS inv.
nrs. 774 en 955; RAA, AWSt inv. nrs. 253 en 257.



commissie had de uitgaven optimistischer ingeschat. Voor de Zijpse dijk en de
Slikkerdijk gingen zij in hun begroting uit van 36 gulden per roede en voor de
Noorder Zanddijk 50 gulden. Gemiddeld kwam dit neer op 42 gulden per roede.

Dat de Zijper dijken zoveel kostten had alles te maken met de kolossale afme-
tingen waaraan zij hadden te voldoen (tabel 5.7). Dat was nodig omdat de dijken
aan veel extremere omstandigheden bloot stonden dan in de droogmakerijen.
De commissie die in maart 1596 aan de Staten rapporteerde, gaf daarom ook
haar mening over de gewenste hoogte en breedte voor de zanddijk, respectieve-
lijk 12 tot 13 voet (3,8 tot 4,1 m) en 6 tot 12 roede (23 tot 46 m) aan de onder-
kant. Het waren afmetingen waar de dijken in de droogmakerijen niet aan kon-
den tippen. In het bedijkingsoctrooi werd het advies overgenomen. Dit
betekende dat de bedijkers bij het opwerpen van de dijken niet naar eigen in-
zicht konden handelen. Het laat zien hoeveel belang de Staten hechtten aan de
bedijking van de Zijpe ten faveure van de veiligheid van het achterliggende land.
Voor de Slikkerdijk golden bescheidener afmetingen. Dit had ongetwijfeld te
maken met de superieure eigenschappen van de taaie klei waaruit deze dijk werd
opgebouwd en die een lichtere bouw toeliet. Het kwam daarnaast goed uit met
de moeilijke omstandigheden waaronder deze dijk tot stand moest komen. De
kruin kwam even hoog te liggen, maar voor de zwaarte van het dijklichaam wa-
ren de voorschriften veel minder streng: ‘het eerste toeleggens van Slijcke twin-
tig voeten, in de hoogte van acht voeten, ende dan in te snyden vier voeten, in de
hoogte van noch vier voeten, maecken t’saemen twaelf voeten hooghte, twaelf
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Tabel 5.8  Ringdijk en ringvaart – kosten

Zijpea         Bmb Pur      Wor         Hhw        Sch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kosten kgld 358 251 183 123 203 370
lengte ringdijk en ringvaart roede 4550 10050 6000 4353 8279 7596
lengte ringdijk en ringvaart km 17,4 37,9 22,6 16,4 31,7 29,0
kosten per roede gld 79 25 31 28 24 49
kosten per meter gld 21 7 8 8 6 13
contribuabel oppervlak morgen 3981 7501 2959 1785 3391 6090
contribuabel oppervlak ha 2795 6383 2519 1520 2974 4706
aantal roede ringdijk per morgen 1,1 1,3 2,0 2,4 2,4 1,2
aantal meter ringdijk per ha 6,2 5,9 9,0 11 11 6,2
kosten per morgen gld 90 34 62 69 60 61
kosten per ha gld 128 39 73 81 68 79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: afmetingen, tenzij metrisch, zijn wat betreft de ringdijk en ringvaart in Zijpse dijkroede en het
oppervlak in lokale maateenheid (zie hoofdstuk 3).
a als lengte van de nieuw aangelegde dijken rond de Zijpe is aangehouden de opgave in het in 1596
verleende octrooi van de polder. 
b aangezien het rekeningboek van de Beemster over het jaar 1610 niet meer in het polderarchief
aanwezig is, zijn de uitgaven in dat jaar niet in ons overzicht verwerkt. De tabel geeft voor de Beem-
ster daarom een te rooskleurig beeld.
Bronnen: rekeningboeken van de polders.



voeten kruyns, van binnen te styven met drie Roeden toelegghens van Aerde’.97

De Slikkerdijk was aan de onderkant dus nog geen 5 roede (19 m) breed. De op-
bouw doet denken aan de door Vierlingh bij de eerste bedijking van de Zijpe
waargenomen constructie met trapsgewijs oplopende zijkanten, een bouwwijze
die hij in sterke bewoordingwen afkeurde.

De droogmakerijen

In de droogmakerijen kwamen de bedijkers voor andere problemen te staan dan
op het wad. Ringdijk en ringvaart werden, voorzover dat kon, op land aangelegd.
Met gevaar van wegzakken van het dijklichaam hoefde geen rekening te worden
gehouden, evenmin als met hoog water als de dijk zijn waterkerende hoogte nog
niet had bereikt en de specie onvoldoende was gezet. De dijkaanleg hier kende
echter zijn eigen problemen. Allereerst vormden moerassige gebieden en brede
uitwateringen een uitdaging van formaat. Men was dan aangewezen op plempdij-
ken met dure bekistingen. Daarnaast vormde de uit de ringvaart opgegraven
grond lang niet altijd de meest ideale bouwspecie. De voorkeur ging uit naar klei,
maar in de meerderheid van de gevallen moest men het doen met een veenrijke
substantie. Veen was eigenlijk ongeschikt voor deze toepassing. Het klonk in en
was gevoelig voor oxidatie, zodat de uit veen opgeworpen dijken al snel niet meer
aan hun oorspronkelijke specificatie voldeden. Klei kende deze nadelen niet en
was beter bestand tegen doorlekken. In alle droogmakerijen kregen de polder-
bestuurders in mindere of meerdere mate met deze problematiek te maken. In
welke mate veen medeverantwoordelijk was voor de dijkdoorbraken in de Beem-
ster en de Wijde Wormer tijdens de jaren van droogmaking valt moeilijk vast te
stellen.

Begin 1610, toen de Beemster al min of meer droog lag, bezweek de Water-
landse zeedijk bij Durgerdam: ‘het zeewater stormt over de oude landen, doet
een aanval op de verse Beemsterdijk, de dijk bezwijkt op vele plaatsen en weerom
ligt daar die grote Beemster met de zee gemeen ...’.98 Zowel Bouman als De Roe-
ver schreven het falen van de dijken toe aan ondeskundigheid van de bedijkers en
hun adviseurs, waaronder Leeghwater. Beiden verwezen daartoe met een zeker
dédain naar een gedicht van Leeghwater in zijn Haarlemmermeerboek, waarin
hij ingaat op de bruikbaarheid van veengrond als bouwmateriaal voor ringdijken:

‘Een dijk van veen, het stof alleen,
Als het wel gemaakt is en bereid,
Kan wel bestaan, zal ook wel gaan,
Als daar veel op een hoop leit’.99
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97  RAA, AWZ inv. nr. 6 en inv. nr. 180 f.25.
98  De Roever, 1944, 95.
99  Bouman, 1857, 98; De Roever, 1944, 82.
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Afb. 5.6.4  Op deze dwarsdoorsneden van de Beemster ringdijk bij Hobrede staat aangegeven hoeveel schaft
aarde nodig is om de ringdijk vanuit de toenmalige staat (getrokken lijnen) weer aan de gewenste specificaties
(gestippelde lijnen) te laten voldoen. Het ging waarschijnlijk om reparatiewerkzaamheden na de dijkdoorbra-
ken in januari 1610.



Niet alleen was ‘den Beemster ringdijk in ’t beginsel meest alle uyt veenlanden
gemaekt’, daar kwam volgens de Roever nog bij dat onder de grote tijdsdruk
waaronder de bedijking was aangepakt, er te weinig tijd was ingeruimd om de
specie tijdens de bouwfase te laten ‘zetten’.100 Opmerkelijk genoeg stonden ge-
noemde auteurs alleen stil bij deze tekortkomingen, maar schonken ze geen en-
kele aandacht aan de veel te kleine afmetingen van de Beemster ringdijk ten tij-
de van de doorbraak. De polderbestuurders waren zich hier wel van bewust en
verzwaarden hun dijken bij de herstelwerkzaamheden in 1610 aanzienlijk.101 Bij
latere droogmakerijen heeft men zich de in de Beemster opgedane ervaringen
ter harte genomen. Van stond af aan werd daar voor een zwaardere uitvoering
gekozen.

In tabel 5.7 hebben we gepoogd een indicatie te geven van de afmetingen van
de ringdijk en de ringvaart in de diverse droogmakerijen. Daarbij moet we ons
realiseren dat er binnen één en dezelfde polder aanzienlijke variaties voorkwa-
men en dat de polderbestuurders het in later jaren vaak raadzaam achtten hun
dijken te verzwaren. Bij het overzicht in tabel 5.7 zijn we uitgegaan van de meest
voorkomende afmetingen ten tijde van of kort na de verkaveling. In vergelijking
met de Zijpe waren de dijken rond de droogmakerijen van een bescheiden maat-
voering. Doorgaans bleven ze steken bij een hoogte van 7 à 8 voet (2 á 2,5 m), wa-
ren 3 tot 4 roede breed aan de onderkant (11 à 15 m) en 1 tot 1,5 roede op de
kruin (3,8 à 5,7 m). Met vallen en opstaan lijken de algemeen als acceptabel aan-
vaarde specificaties tot stand te zijn gekomen. In de Beemster dachten de bedij-
kers eerst nog met een hoogte van 5 voet boven het maaiveld en een breedte van
2 roede aan de voet te kunnen volstaan.102 Na de dijkdoorbraken van 1610 pas-
ten zij de specificaties drastisch aan.103 De toen vastgestelde afmetingen dienden
bij de daarop volgende projecten min of meer als blauwdruk. In de Schermer,
waar de dijken deels aan open water kwamen te liggen, ging men het verst. Zoals
we al gezien hebben kwam de 4,5 roede brede dijk langs het Langemeer te liggen
op een 7 roede breed fundament.

Ten aanzien van de ringvaart hadden de bedijkers er alle belang bij de afme-
tingen zo bescheiden mogelijk te houden. De veiligheid van de polder was niet
in het geding en een bredere ringvaart kostte alleen maar meer geld. Maar nu
vonden zij de dorpen en steden die hun transportmogelijkheden over het meer
zagen verdwijnen, tegenover zich. Veel hadden die over het algemeen echter
niet in de melk te brokkelen. De stad Hoorn deed voorafgaand aan de droog-
making van de Beemster een poging om de ringvaart van die polder ‘op de wijd-
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100  De Roever, 1944, 81.
101  Bouman, 1857, 112. Bij de in 1610 doorgevoerde verzwaring van de specificaties zou het niet blijven.
De in 1616 uitgegeven keuren en ordonnantiën geven aan dat de dijken nog enkele voeten breder moesten
worden.
102  WA, AWB inv. nr. 252.
103  Bouman, 1857, 112.
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Afb. 5.6.5  Bij de bedijking in
1608 lieten de bedijkers van de
Beemster het schiereiland Kruis-
oord nog buitendijks. Tijdens de
herstelwerkzaamheden na de
dijkdoorbraken in 1610 kwam
het echter binnendijks te liggen.
Het traject van de ringdijk en de
ringvaart kon hierdoor aanmer-
kelijk worden bekort. Detail uit
de polderkaart van Balthasar
Florisz. van Berckenrode (noor-
den rechts), 1640, gegraveerd
door Daniël van Breen, 1658.

Afb. 5.6.6  De stad Purmerend grensde direct aan de Beemster. Een brug over de ringvaart verschafte toegang
tot de polder. Via de Where was een scheepvaartverbinding met de Purmer. Stadskaart van Purmerend, F. de
Wit, 1698 ca.



te van 8 roeden’ gemaakt te krijgen, opdat de schepen ‘bekwaamlijk wenden, en
malkanderen in het varen tegenkomende, zonder gevaar kunnen mijden’.104 De
bedijkers gingen niet op deze wens in: ‘De ringsloot van de Beemster zal regt ge-
maakt worden, zoo veel doenlijk zal zijn, en wijd 4 of 5 roeden; immers zoo wijd
als de vaart van den Haag op Delft’.105 Voor de scheepvaart was niet meer nodig
en in de meeste droogmakerijen hield men zich daarom aan een breedte van 5
roede (19 m), met als een enkele uitschieter 6 roede (23 m). Alleen het drukst
bevaren stuk van de Beemster ringvaart, tussen Purmerend en Spijkerboor, werd
onder zware druk van Alkmaar breder aangelegd: 9 roede (34 m).106

Een geheel nieuwe situatie deed zich voor bij de bedijkingen van de Schermer
en de Starnmeer, toen Uitwaterende Sluizen zich met de afmetingen van de ring-
vaart ging bemoeien. Tot dan toe dacht het hoogheemraadschap het peil in de
Schermerboezem door middel van een extra afwateringskanaal (de Beemster) of
met het weer operationeel maken van een verlandde uitwatering (Wijde Wor-
mer, Heerhugowaard) beheersbaar te kunnen houden.107 Pas bij de droogma-
king van de Schermer richtte de aandacht zich op de afmetingen van de ring-
vaart. We hebben al gezien waar dat toe leidde. De Starnmeer kreeg daar ook
mee te maken. Dit keer trad niet alleen Uitwaterende Sluizen op als eisende par-
tij, maar mengde ook Almaar zich in de strijd.108

In de droogmakerijen dicteerde de ringvaart de kosten. Zolang er bij het gra-
ven van de ringvaart meer specie vrij kwam dan voor de ringdijk was vereist, be-
paalden de afmetingen van de vaart de hoeveelheid te verzetten grond en daar-
mee de hoogte van de uit te keren bedragen. Aangezien de ringvaarten in de
meeste polders elkaar in breedte en diepte niet veel ontliepen, lagen ook de uit-
gaven per strekkende roede ringdijk en ringvaart dicht bij elkaar: gemiddeld 24
tot 31 gulden (6 à 8 gulden per m). De Schermer paste vanzelfsprekend niet in
dit patroon. De brede ringvaart joeg de kosten tot vrijwel het dubbele omhoog:
49 gulden per roede (13 gulden per m). Vergeleken met de Zijpe was dat nog
steeds bescheiden. Zelfs zonder aangrenzende ringvaart waren de massale zand-
dijken en met veel moeite opgeworpen Slikkerdijk per strekkende roede bedui-
dend duurder. Ook per contribuabele morgen (hectare) sprong deze uitgaven-
post er in de Zijpe bovenuit. Bij een vrijwel gelijke ringdijk / oppervlak
verhouding waren de investeerders in deze polder hier ruim drie keer zoveel aan
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104  Bouman, 1857, 52.
105  Ibidem. De in 1657 aangelegde trekvaart tussen Haarlem en Leiden was aan het oppervlak ook slechts
5 (Rijnlandse) roede breed. Zie voor verdere informatie over deze vaart: Van der Wielen, 2006, 117.
106  Bouman, 1857, 97; Aten, 1995, 70-71.
107  Zie paragraaf 5.3.4.
108  RAA. AWSt inv. nrs. 256, 257 en 273; Aten, 1995, 81-84; Danner, De Starnmeer en Kamerhop, 4. Uitwate-
rende Sluizen beperkte zich voor de westelijke ringvaart van de Starnmeer tot een eis van 16 roede breed.
De stad Alkmaar wilde dit kanaal echter als uitwatering vanaf de eigen ringvaart naar het zuiden en wilde
daarom dat deze dezelfde afmetingen kreeg: 21,5 roede breed en 8,5 voet diep. Na lang tegenstribbelen leg-
den de bedijkers van de Starnmeer zich in 1642 bij deze eisen neer.



kwijt als hun opvolgers enkele jaren later in de Beemster (tabel 5.8). Ten op-
zichte van de andere droogmakerijen profiteerde de Beemster duidelijk van
haar grote oppervlak. Waren de kosten per strekkende roede min of meer gelijk
aan die in de veel kleinere Wijde Wormer, per morgen waren ze maar de helft. In
de Purmer en Heerhugowaard lagen ze hier, zoals te verwachten, tussenin.
Schaalgrootte strekte eveneens in het voordeel van de Schermer. Ondanks de
hoge uitgaven per strekkende roede lagen de kosten per morgen daar ongeveer
op hetzelfde niveau als in de kleinere polders.

5.7  Molens

Zoals reeds eerder aan de orde gekomen bezorgde de totstandkoming van een
goed functionerend bemalingssysteem tegen minimale kosten de bedijkers veel
hoofdbrekens. Hoeveel molens hadden zij nodig en waar konden die het best
worden geplaatst? Het droogmalen leverde over het algemeen weinig proble-
men, maar voor een acceptabele waterhuishouding in later jaren bleek de aan-
vankelijk gekozen opzet meestal ongeschikt. Het aantal molens op de diverse
maalniveaus was ontoereikend, er was behoefte aan extra maaltrappen en de ge-
selecteerde locaties waren bij nader inzien niet altijd optimaal. Deze problema-
tiek werd vaak nog verergerd door het inklinken van de polderbodem. De pol-
derbestuurders waren huiverig om de ingelanden zo snel na hun aanzienlijke
investering alweer op kosten te jagen en de benodigde aanpassingen vonden
daarom doorgaans pas met de nodige vertraging plaats. Daar kwam bij dat het in-
zicht in de te nemen stappen meestal nog moest groeien. In alle polders strekte
de aanpak van knelpunten zich dan ook over meerdere decennia uit. Functio-
neerde het molenbestand na veel vallen en opstaan eindelijk naar behoren, dan
deden zich meestal geen wijzigingen meer voor. In onze analyse van de bedij-
kingskosten nemen wij wat betreft de bemaling zowel de uitgaven uit de jaren
van droogmaking mee, als die van de vele aanpassingen in de jaren daarna, ook
al vonden die wijzigingen pas geruime tijd na de bedijking plaats.109

De kosten van het molenbestand laten zich niet makkelijk uit de rekeningboe-
ken achterhalen. De uitgaven voor de molens zijn veelal gesplitst in die voor de
houten bovenbouw en die voor installatie. Vooral die laatste staan doorgaans op
weinig transparante wijze over diverse uitgavenposten verspreid. Om aan deze
problematiek tegemoet te komen hebben we voor elke polder een schatting ge-
maakt van de gemiddelde kosten per molen, voor aanschaf en installatie en voor
verhuizing naar een andere locatie (tabel 5.9). Reconstructie van het molenbe-
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109  We beperken ons bij deze uitgavenpost tot het molenbestand en laten de kosten voor aanleg van vaar-
ten, molentochten en molenkolken hier buiten beschouwing. Deze laatste vormen een onderdeel van de in-
frastructuur van de polder.



stand (tabel 5.10) in de loop van de tijd, met inzicht in het aantal aangeschafte
molens en het aantal verplaatsingen, maakt het dan mogelijk een schatting te
maken van de totale uitgaaf (tabel 5.9).110

Kosten per molen

De uitgaven per molen liepen sterk uiteen, niet alleen in de verschillende pol-
ders, maar ook bij één en dezelfde bedijking. Daar zijn meerdere redenen voor
aan te voeren. Zoals in hoofdstuk 3 al naar voren kwam, was de achtkantige bo-
venkruier het geprefereerde molentype, maar van een standaardisatie, zoals in
de Schermer, was bij de eerdere bedijkingen nog geen sprake.111 Soms werd ge-
noegen genomen met molens die elders al dienst hadden gedaan, andere maten
hadden en een enkele keer ook een afwijkend model. Zo kochten de bedijkers
van de Beemster meerdere oude molens, waaronder een korenmolen uit Schie-
dam, en verhuisden er in 1610 enkele molens van de Zijpe naar de Wieringer-
waard.112 Op de laagst gelegen plekken in de polders kwamen hier en daar klei-
ne staart- of wipmolens te staan.113

De aanneemsom voor de houten bovenbouw van nieuwe molens, exclusief in-
stallatiekosten, kunnen we voor de meeste polders eenvoudig uit de rekening-
boeken achterhalen. In de Beemster en de Heerhugowaard schommelden de
prijzen rond de 3.700 gulden, min of meer gelijk aan die in de Schermer.114 De
molens in de Purmer en de Wijde Wormer waren goedkoper. De bovenbouw
kostte daar gemiddeld 2.700 gulden en zat daarmee dicht bij die van de in 1597
aan de noordkant van de Zijpe geplaatste strijkmolens (2.800 gulden).115 Van
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110  De ontwikkeling van het molenbestand in de verschillende polders, tijdens de bedijking en in de de-
cennia daarna, valt terug te vinden in bijlage 5.
111  Voor verwijzingen naar uiteenlopende afmetingen van de wieken of het scheprad zie o.a. WA, AWB
inv. nr. 32 f. 101-105v; WA en AWWo inv. nr. 19 f. 57 (4 juni 1629) en 67 (7 februari 1631) en Keunen, 1985,
15-16. In de Wijde Wormer besloot men in 1629 en 1631 in enkele molens te experimenteren met schepra-
deren waarvan de scheppen smaller waren (geen 16 duim breed, maar 14 duim), opdat de molens ook bij
‘slappe wind’ konden malen. Door de scheppen wat langer te maken kon men tevens hoger opmalen.
112  Voor de Beemster zie Bouman, 1857, 69-70. De molens die verhuisden van de Zijpe naar de Wierin-
gerwaard hadden dienst gedaan als strijkmolens bij de Grote Sluis aan de noordkant van de polder: RAA,
AWZ inv. nr. 183 f. 5. .
113  Keunen, 1981, 102-104; RAA, AWH inv. nr. 258 f. 67.
114  De molens die de Wieringerwaard in 1610 van de Zijpe overnam waren aanzienlijk goedkoper: voor
in totaal 5.600 gulden verwisselden de drie ‘gemenelants’ molens van eigenaar: RAA, AWZ inv. nr. 183 f. 5.
De aanneemsom voor de extra molen die de Wieringerwaard in 1613 bestelde, bedroeg 3.600 gulden ex-
clusief installatiekosten: RAA, AWW inv. nr. 82 f. 92. In de Beemster schommelden de aanbestedingssom-
men voor de eerste 16 molens, waaronder zowel oude als nieuwe, rond de 3.650 gulden. De laagste aan-
neemsom bedroeg 3.550 gulden, terwijl de duurste molen op 3.738 uitkwam: Bouman, 1857, 69-70.
Dergelijke bedragen komen we ook in de Heerhugowaard tegen: RAA, AWH inv. nr. 255, f. 25-41. De strijk-
molens van de Heerhugowaard langs de Schermerboezem waren enkele honderden guldens goedkoper.
115  Voor de Zijpe zie: RAA, AWZ. inv. nr. 179 f. 123. De aanbestedingssommen van de eerste twee strijk-
molens van de Zijpe bedroegen 2.800 gulden het stuk. De enkele jaren later aangeschafte strijk- en polder-
molens van de Zijpe waren goedkoper; zij kostten ongeveer 2.200 gulden: RAA, AWZ inv. nr. 182 f. 102 en



een gestaag oplopend prijsniveau was dus geen sprake. De gesignaleerde twee-
deling in prijzen lijkt eerder een gevolg van kortstondige schommelingen op de
markt voor hout en houten onderdelen.116 Pieken in de vraag die op de molen-
makers afkwam en uiteenlopende afmetingen kunnen eveneens een rol hebben
gespeeld.

Tabel 5.9  Molens – kosten

Zijpea      Bm    Pur      Wor      Hhwb Hhwc Sch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kosten per molen
houten bovenbouw kgld 2,2 3,7 2,7 2,7 3,7 3,7 3,7
installatie kgld 1,3 2,2 1,6 1,6 2,2 2,2 2,2
totaal kgld 3,5 5,9 4,3 4,3 5,9 5,9 5,9

kosten herlocatie kgld 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0

totale uitgaaf na verkaveling in: 1600 1613 1622 1626 1631 1631 1635
aantal molens 21 43 15 12 24 34 52
totale uitgaaf kgld 74 254 64 51 140 199 307
kosten per contribuabele morgen gld 18 34 22 29 41 59 50
kosten per contribuabele ha gld 26 40 25 34 47 67 65

totale uitgaaf na optimalisatie in: 1664 1636 1655 1650 1650 1650 1638
aantal molens 36 50 17 12 35 45 52
aantal herlocaties 14 3 3 9 9 26
uitgaaf aan nieuwe molensd kgld 126 295 72 51 205 263 306
uitgaaf aan herlocaties kgld 28 4 4 18 18 52
totale uitgaaf kgld 126 323 77 55 223 282 358
kosten per contribuabele morgen gld 32 43 26 31 66 83 59
kosten per contribuabele ha gld 45 51 30 36 75 95 76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a voor de Zijper molens is voor de kosten van de houten bovenbouw de prijs aangehouden van een
doorsnee poldermolen. Met goedkopere staartmolens is geen rekening gehouden.
b exclusief de strijkmolens langs de Schermer.
c inclusief 12 strijkmolens langs de Schermer, maar exclusief de 2 strijkmolens op kosten van Geest-
merambacht.
d de molens in de Zijpe en de Wijde Wormer die na verloop van tijd werden verkocht, brachten
bij verkoop minder op dan bij aanschaf. Met het nadelig saldo wordt in dit overzicht geen rekening
gehouden.
Bronnen: rekeningboeken van de desbetreffende polders; Bouman, 1857, 137.
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inv. nrs. 214, 225, 230, 234 en 247. Voor de Purmer en Wijde Wormer zie respectievelijk WA, AWP inv. nr.
254 f. 78v en 94v en WA, AWWo inv. nr. 43 f. 137-140 en inv. nr. 44 f. 184-187v.
116  Van Zwet, 2004 ‘De achtkantige binnenkruier van de Schermeer’, 156.



Tabel 5.10  Molenbestand

Zijpea Wwd     Bm      Pur     Wor    Hhwb Hhwc Sch     Str
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
situatie bij verkaveling

aantal maaltrappen 2 1 2 en 3 3 3 3 4 4 2
aantal molengangen 19 4 15 5 4 8 8 12 3
aantal molens 21 4 43 15 12 24 34 52 5
aantal morgen per molen 190 474 174 197 149 141 100 117 135
aantal ha per molen 133 416 148 168 127 124 87 91 119
aantal morgen per gang 210 474 500 592 446 424 424 508 225
aantal ha per gang 147 416 426 504 380 372 372 392 198

situatie na optimalisatie in:d 1664 1625 1636 1655 1650 1650 1650 1638 1649
aantal maaltrappen 1 1 3 en 4 3 en 4 4 3 4 4 2
aantal molengangen 36 5 12 5 3 11 11 12 4
aantal molens 36 5 50 17 12 35 47 52 7
aantal morgen per molen 111 379 150 174 149 97 72 117 97
aantal ha per molen 78 332 128 148 127 85 63 91 85
aantal morgen per gang 111 379 625 592 595 308 308 508 169
aantal ha per gang 78 332 532 504 507 270 270 392 148

wijzigingen na verkaveling
aantal bijgeplaatste molens  20 1 7 2 3 11 13 2
aantal verdwenen molengangen 2 5 1 2 2 2 7 1
aantal nieuwe molengangen 3 2 1 1 5 5 3 2
aantal verplaatste molens 2 14 3 6 8 8 26 2
aantal verkochte molens 5 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a voor de samenstelling van het molenbestand ten tijde van verkaveling is in de Zijpe de situatie in
1600 als maatstaf genomen. De gegevens met betrekking tot de molendichtheid zijn gebaseerd op
het aantal contribuabele morgen.
b exclusief de strijkmolens langs de Schermerboezem.
c inclusief de strijkmolens langs de Schermerboezem, maar exclusief de 2 strijkmolens op kosten
van Geestmerambacht.
d na het genoemde jaar traden hier en daar nog wel kleine wijzigingen in het molenbestand op,
maar het merendeel van de veranderingen was achter de rug.
Bronnen: zie bijlage 5.

De kosten voor installatie zijn, zoals gezegd, moeilijker te achterhalen. Interes-
sant is daarom een uit 1613 daterende kostenspecificatie van de Beemster mo-
lens.117 Een jaar na droogvallen werd de polder opgesplitst in drie afdelingen, elk
met zijn eigen molens en waterbeheer.118 Tot dan toe behoorden de molens de
gehele polder toe, maar nu werden ze overgedragen aan de afdeling waar zij
stonden opgesteld. In lijn met de stelregel dat de gebruiker betaalt werden de
eertijds gemaakte kosten naar rato van het aantal molens dat elke afdeling kreeg
toegewezen, onderling verrekend.119 Daartoe vond een grondige inspectie van

270 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

117  WA, AWB inv. nr. 32 f 101-106 en inv. nr. 37, f. 188; Bouman, 1857, 137.
118  De drie afdelingen waarin de Beemster werd opgedeeld waren respectievelijk de Arenbergerpolder,
de Bovenpolder en de Middel- en Lagepolder.
119  Als gevolg van deze handelwijze kregen de ingelanden van de relatief hoog gelegen Bovenpolder, aan
wie slechts 8 molens werden toegewezen, bijna 16.000 gulden terugbetaald. Omgekeerd zagen de ingelan-
den in de relatief laaggelegen Middel- en Lagepolder (23 molens) en de Arenbergerpolder (12 molens) ex-



alle op dat moment geplaatste 43 molens plaats. De molenmeesters die deze
exercitie uitvoerden stelden de nieuwwaarde op 5.470 gulden: 3.200 gulden voor
‘het houtwerk’ (de bovenbouw) en 2.270 gulden voor alle andere uitgaven.120 Bij
de schatting van de dagwaarde hielden zij rekening met afwijkende afmetingen
en eventuele gebreken (‘acht nemend op deugd ende grootheyd’).121 Het be-
drag van 5.470 gulden komt dicht in de buurt van de aanneemsom voor de 16 on-
dermolens in de Schermer in de tweede fase van aanbesteding (5.500 gulden) en
de kosten voor installatie komen verrassend goed overeen met de 2.200 gulden
waarop wij in het vorige hoofdstuk deze post voor de Schermermolens raamden.
Bij gebrek aan verdere informatie zullen we dit laatste bedrag in onze financiële
analyse hanteren voor de molens in de Beemster en de Heerhugowaard. Voor de
goedkopere molens in de Zijpe, de Purmer en de Wijde Wormer gaan we van een
wat lager bedrag uit, in lijn met de lagere aanneemsommen voor de bovenbouw.

Vergelijken we nu de totale kosten per molen met de aannames zoals die uit de
diverse begrotingen naar voren komen, dan blijkt een redelijke mate van over-
eenstemming. Zowel voor de Heerhugowaard als de Starnmeer lagen de ramin-
gen op 5.000 gulden per molen. Dit was weliswaar minder dan het door ons ge-
hanteerde bedrag van 5.900 gulden voor de Heerhugowaard, maar gezien de
optimistische ondertoon die de meeste begrotingen kenmerkte, is deze afwijking
niet bijzonder groot.

Ten aanzien van de aan het verplaatsen van een molen verbonden kosten is het
zo mogelijk nog moeilijker de benodigde informatie boven tafel te krijgen. Bij
een dergelijk ingrijpende operatie werd de molen afgebroken en moesten de on-
derdelen op de nieuwe locatie, op een nieuwe fundering, opnieuw in elkaar wor-
den gezet. Het ligt voor de hand dat hier aanzienlijke kosten mee waren ge-
moeid. Zonder daar veel aanwijzingen voor te hebben, hebben wij ons bij de
vaststelling van het desbetreffende bedrag in het overzicht van tabel 5.9 geba-
seerd op de voor de Schermer gehanteerde som en de hoogte in de andere pol-
ders gerelateerd aan de nieuwbouwkosten. We komen dan per verplaatsing uit
op bedragen variërend van 1.500 tot 2.000 gulden.122
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tra aanslagen van respectievelijk bijna 12.000 gulden en ruim 4.000 gulden op zich afkomen. In de 3.647
morgen grote Middel- en Lagepolder kwam deze vereffening de ingelanden op een extra aanslag van ruim
3 gulden per morgen te staan.
120  Bouman, 1857, 137. Inspectie en taxatie werden uitgevoerd door de molenmeesters Jan Adriaansz.
Leeghwater, Jan Huybertsz. en Pieter van Stincks: WA, AWB inv. nr. 37 f. 188.
121  WA, AWB inv. nr. 37, f. 188. De standaardmolen had achtkantstijlen van 35 voet (11 m) lang: WA, AWB
inv. nr. 32 f. 105v..
122  Tot de spaarzame aanwijzingen die we voor de verplaatsingskosten van molens hebben kunnen vin-
den behoren die van de overplaatsing van twee molens in de Wieringerwaard in 1620 en 1625. Met enig
voorbehoud kunnen deze op respectievelijk 1.400 en 2.000 gulden per molen worden berekend: RAA,
AWW inv. nr. 82 f. 18-21v en inv. nr. 83 f. 46-51v.



Molenbestand

Voor het achterhalen van de ontwikkeling van het molenbestand in de diverse
polders hebben we gebruik gemaakt van een grote verscheidenheid aan bron-
nen en literatuur.123 Van groot nut waren weer de rekeningboeken en de resolu-
tieboeken van hoofdingelanden. Daarnaast verschaffen kavel- en polderkaarten
de nodige informatie. Wel moeten we er rekening mee houden dat kavelkaarten
soms naar het jaar van verkaveling verwijzen, terwijl het daarop weergegeven mo-
lenbestand betrekking heeft op een situatie enkele jaren later.

De bedijkers hielden zich over het algemeen goed aan de eerder besproken
richtlijn dat het raadzaam was op ongeveer elke 500 morgen een molengang te
installeren. Vooral in de Beemster (precies 500 morgen per gang), Schermer
(508) en Wieringerwaard (474) zat men in de jaren van droogmaking dicht te-
gen deze norm aan. Houden we er rekening mee dat de Schermer morgen circa
10 procent kleiner was dan de Rijnlandse of Geestmerambachts morgen, dan was
deze polder iets rijkelijker bedeeld dan de andere twee. Alleen in de Purmer za-
gen de bedijkers kans het zuiniger aan te doen (592 morgen per gang). De Heer-
hugowaard (424 morgen) en de Wijde Wormer (446 morgen) zaten juist ruimer
in hun jas, maar hadden weinig keus. In een kleinere polder betekende een mo-
lengang minder al gauw een significante onderbezetting. Zo telde de Wijde Wor-
mer bij droogvallen met 4 gangen op 1.785 morgen: 446 morgen per gang. Een
gang minder zou de verhouding op 595 brengen, te hoog naar de toen geldende
maatstaven. In later jaren haalden de polderbestuurders toch een gang weg. Met
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123  Per polder worden hier de belangrijkste bronnen vermeld:
De Zijpe: Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder, 34-38 en 88-92; Keunen, 1981, 102-105 en Van Loo, 2001. Voor
de strijkmolens zie RAA, AWZ inv. nr. 179 f. 123 (1597), inv. nr. 182 f. 102 en inv. nr. 183 f. 4-5; voor de pol-
dermolens zie de rekeningboeken van de afzonderlijke afdelingen; de in 1600 door Gerrit Dirksz. Lange-
dijk gekarteerde en door Baptista Doetecomius gegraveerde kavelkaart van de Zijpe, Provinciale Atlas Noord-
Holland, Haarlem, kaarten en kaartboeken, nr.G-492-629-027-1; de kaart van de Zijpe en Hazepolder, gekarteerd
door Jan Dirksz. Zoutman, 1665, gegraveerd door R. Persijn, Provinciale Atlas Noord-Holland, Haarlem, kaar-
ten en kaartboeken.
De Wieringerwaard: Jonker, 1960, 23-33; RAA beeldbank, catalogus nr. PR1006009: kaart van de Wieringer-
waard zoals deze is verkaveld en verloot. Anonymus, 17e eeuw.
De Beemster: Bouman, 1857, 69, 94, 130-131, 137-138, 161, 206-207 en 261; Keunen, 1985, 1-26; De Vries,
1983 en WA, AWB inv. nrs. 32 en 39;
De Purmer: Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 150; WA, AWP inv. nrs. 1 en 6, RAA, AWH inv. nr. 860; de ka-
velkaarten van Lucas Jansz. Sinck uit 1622 en Joannes Leupenius uit 1683 naar Lucas Jansz. Sinck uit 1622,
RAA beeldbank, catalogus nrs. PR1003177 en PR1005085.
De Wijde Wormer: Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 160; WA, AWWo inv. nrs. 19, 43-44 en 229; de kavel-
kaarten van L. van Teijlingen, 1627 en A. Deur, 1668, naar L. van Teijlingen, 1627, WA beeldbank catalogus
nrs 775 en 780.
De Heerhugowaard: Schilstra, 1981, 34-43; Keunen, 1981, 138-143; Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 173;
RAA, AWH inv. nrs. 64, 255 en 258; de kavelkaart gegraveerd door Claes Jansz. Visscher naar A. Metius, 1631
(RAA,); kavelkaart van de Schermer gegraveerd door Claes Jansz. Visscher, 1635 (RAA catalogus nr.
1005083);
De Starnmeer: RAA, AWST inv. nr. 1; kavelkaart van de Starnmeer en het Kamerhop gekarteerd door Nico-
laas Stierp, 1643 (RAA catalogus nr. 1003188).



deze molens installeerden ze een extra maaltrap, in de hoop de effectiviteit van
de molengangen te verbeteren.124 Eenzelfde soort problematiek speelde in de
Heerhugowaard, waar natuurlijke hoogteverschillen een opdeling in afdelingen
noodzakelijk maakten. Het oppervlak van de meeste afdelingen was aanzienlijk
kleiner dan 500 morgen, zodat zelfs een minimale bezetting van 1 molengang
per afdeling tot een hoge molendichtheid leidde.125 In de eindsituatie zat deze
polder zelfs opgescheept met de qua kosten uiterst ongunstige verhouding van
308 morgen per gang. In de Beemster kozen de polderbestuurders er in de jaren
na droogmaking voor een aantal gangen op te offeren, om, net als in de Wijde
Wormer, met de vrijkomende molens elders het aantal maaltrappen op te voe-
ren. De polder kwam daarmee uiteindelijk uit op een verhouding van 625 mor-
gen per gang, een nog kariger bezetting dan de Purmer en de Wijde Wormer in
hun eindopstelling kenden. Qua kosten kwamen de polders er alledrie in dit op-
zicht heel wat gunstiger vanaf dan de Heerhugowaard.

Dat de gevonden ratio voor de Zijpe, 111 morgen per molen in 1664, zo sterk
afwijkt van die in de droogmakerijen, komt geheel voor rekening van de opzet
van de bemaling in die polder. Een groot aantal polderafdelingen, waarvan som-
mige meerdere molens telden, deed de molendichtheid snel oplopen. Deze vaak
wat kleinere molens werkten nergens in een getrapte bemaling samen, zodat het
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124  Van een verplaatsing was hier geen sprake. Ten behoeve van de extra maaltrap werden nieuwe molens
aangekocht, terwijl de molens van de in slechte staat verkerende molengang aan de zuidzijde van de polder
bij Neck buiten werking werden gesteld en na enkele jaren verkocht: WA, AWWo inv. nr. 19, f. 97 (4 mei
1646), f. 104v (5 mei 1650), f. 108 (2 mei 1652), f. 109 (6 juli 1653) en 110v (20 februari 1664).
125  De Heerhugowaard telde acht afdelingen, waaronder zes kleine met een gemiddeld oppervlak van
ongeveer 330 morgen. RAA, AWH inv. nr. 64.

Afb. 5.7.1  Vierhoog malende molengangen in de Beemster. V.l.n.r. de Volger gang, de Graftdijker gang en de
Rijper gang. Polderkaart van Balthasar Florisz. van Berckenrode, 1640, gegraveerd door Daniël van Breen,
1658. (noorden rechts).
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Afb. 5.7.2 t/m 5.7.4  In het
door Baert Claesz. samengestelde
‘Caertboeck’ van de Heerhugo-
waard, met weergave van stuk-
ken grond die na verkaveling
nog in handen van de polder wa-
ren, staan van boven naar bene-
den de molengangen aan de
Berkmeerdijk (5.7.2, noorden
rechts), langs de Veenhuizerpol-
der (5.7.3, noorden boven) en bij
Broekhorn (5.7.4, noorden bene-
den) afgebeeld.



begrip molengang in deze polder eigenlijk niet van toepassing is. De Starnmeer,
tenslotte, ondervond de nadelen van schaalgrootte zowel als afsplitsing van de
Kamerhop. Gezamenlijk kwamen deze twee polders uit op 169 morgen per gang,
ook hier dus ver onder de gangbare ratio van 500.

In nog veel sterkere mate dan het aantal molengangen dicteerde het aantal
maaltrappen de grootte van het molenbestand. Met een opvoerhoogte van om
en de nabij 1 meter (ruim 3 voet per molen) hadden de bedijkers weinig speling
ten aanzien van deze parameter. Toch opereerden zij op het scherp van de sne-
de en wilden eerst aanzien of zij met een trap minder toekonden. Zelfs in diepe
meren als de Beemster, de Purmer en de Wijde Wormer, vermeden zij aanvanke-
lijk om vier hoog te malen. In de Beemster kwamen in het jaar van verkaveling
zelfs nog molengangen van twee hoog voor. Veel te laat, door schade en schande
wijs geworden, gingen de bestuurders in al deze polders op vier maaltrappen
over. De ingelanden kampten dan ook gedurende lange tijd met ernstige water-
overlast.126 Het inklinken van de polderbodem droeg ongetwijfeld nog bij aan de
behoefte tot uitbreiding. De bedijkers van de Heerhugowaard en de Schermer
trokken lering uit deze negatieve ervaringen. Zij stuurden al gelijk aan op het uit-
eindelijk als nodig ervaren aantal maaltrappen.

Een bijkomstig nadeel van een te zuinige aanpak was dat als in een latere fase
alsnog tot uitbreiding van het aantal maalniveaus moest worden overgegaan, dit
zijn weerslag had op de niveaus waarop de eerder geïnstalleerde molens in de
nieuwe situatie het best tot hun recht kwamen. Om met een minimaal aantal
trappen de opvoerhoogte tussen polderbodem en ringvaart te kunnen over-
bruggen, waren die molens in eerste instantie relatief zwaar opgesteld, dat wil
zeggen dat zij relatief zwaar maalden. Dat had tot gevolg dat zij na bijplaatsing
van extra molen eigenlijk te laag stonden opgesteld en een kleinere capaciteit
hadden dan bij een hogere plaatsing en een lagere opvoerhoogte mogelijk was
geweest. Om een betere benutting te bereiken zouden zij dus opgevijzeld moe-
ten worden. Hoewel minder ingrijpend dan verplaatsing naar een andere locatie
was ook dat een kostbare operatie, die meestal achterwege werd gelaten.127

Overzien we nu het beeld zoals zich dat tot in de tweede helft van de zeven-
tiende eeuw heeft ontwikkeld (tabel 5.10), dan vinden we de meeste molens in
grote polders als de Beemster (50) en de Schermer (52) en de minste in kleine
polders als de Wieringerwaard (5) en de Starnmeer (7). Interessanter dan het to-
tale aantal is echter ook nu weer in welke mate de desbetreffende uitgaven per
contribuabele morgen op de investeerders drukten. Vanuit deze optiek nam de
ondiepe Wieringerwaard de gunstigste positie in. Met in totaal 5 molens telde
deze polder 332 contribuabele hectare per molen. De diepe droogmakerijen,
die alle 3 of 4 maalstappen nodig hadden, laten veel minder aantrekkelijke ra-
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126  De resolutieboeken van alle polders maken hier regelmatig gewag van.
127  Zie o.a. WA, AWWo inv. nr. 19 f. 78v (3 mei 1635) en f. 97 (4 mei 1646).



tio’s zien. Het best kwamen de Purmer (148 ha per molen), de Beemster (128
ha) en de Wijde Wormer (127 ha) er vanaf, het slechtst de Heerhugowaard (85
ha) en de Schermer (91 ha). In het geval van de Heerhugowaard hebben we dan
de strijkmolens die de polder langs de Schermerboezem moest plaatsen nog niet
meegerekend.128 Doen we dat wel, dan komen we voor deze polder uit op bijna
twee keer zo veel molens (66 ha per molen) als in de Beemster of de Purmer. De
verrassend hoge concentratie van molens in de Zijpe (78 ha per molen), waar
men uiteindelijk met één hoog malen bleek toe te kunnen, valt geheel toe te
schrijven aan het grote aantal, relatief kleine, polderafdelingen. De kleine, in
twee delen gespleten, Starnmeer kwam er ook niet best vanaf. Met 7 molens tel-
de deze toch niet al te diepe polder vrijwel evenveel molens per contribuabele
hectare (85 ha per molen) als de Heerhugowaard en de Schermer.
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128  We verwijzen hiervoor naar de volgende paragraaf.

Afb. 5.7.5  In de Starnmeer
maalden de molens tweehoog.
Van de molengang dicht bij
Graftdijk beschikken we nog over
een foto. 



Totale kosten

De hierboven besproken verschillen in het molenbestand hadden natuurlijk ef-
fect op de kosten. In absolute zin waren de Schermer (358.000 gulden), de
Beemster (323.000 gulden) en de Heerhugowaard (282.000 gulden) koploper.
De Wieringerwaard en de Starnmeer waren met hun kleine molenbestand on-
getwijfeld het minste geld kwijt, maar bij gebrek aan gegevens kunnen we dat
niet kwantificeren. Nu lagen de uitgaven volgens ons overzicht het laagst in de
Wijde Wormer (55.000 gulden).

Geheel anders liggen de uitkomsten van deze analyse, als we kijken naar de
kosten per contribuabele hectare. Dan komen de investeerders in de Purmer (30
gulden) en de Wijde Wormer (36 gulden), samen met die in de Beemster (51
gulden per ha) er het goedkoopst vanaf. De twee eerst genoemde polders profi-
teerden behalve van een lage molenconcentratie ook van relatief lage aanschaf-
kosten. De Heerhugowaard laat verreweg de hoogste kosten zien. Inclusief alle
aanpassingen in de jaren na droogmaking bedragen deze 95 gulden per hectare.
Daarmee waren de investeerders in deze polder per hectare ongeveer twee keer
zoveel kwijt als in de Beemster en zelfs ruim 3 keer zoveel als in de Purmer. De
door Geestmerambacht opgelegde verplichting tot aanschaf van 12 strijkmolens,
die op de Schermerboezem uitmaalden, komt vanzelfsprekend in de hoogte van
het bedrag tot uiting. Deze joeg de toch al hoge kosten voor het molenbestand
binnen de polder (75 gulden per ha) met nog eens een kwart omhoog. Zonder
deze extra belasting lagen ze op vrijwel hetzelfde niveau als in de Schermer (76
gulden per hectare) en dat terwijl die polder een maaltrap meer kende. De in-
vesteerders in de Zijpe waren per hectare evenveel kwijt (45 gulden) als hun col-
lega’s enkele jaren later in de Beemster. Het voordeel dat zij ondervonden van
een lage aanschafprijs en een eentrapsbemaling raakten zij kwijt aan uitgaven
voor molens in de egalementen en een hoge molendichtheid.

De noodzaak tot optimalisatie en veelal ook uitbreiding van het molenbestand
in later jaren drukte in de meeste polders een fors stempel op de uitgaven. Het
sterkst kwam dit tot uiting in de Zijpe en de Heerhugowaard, waar de maalcapa-
citeit in eerste instantie verre van toereikend was. De kosten in deze polders na-
men hierdoor met de helft of meer toe.

Samenvattend kunnen we stellen dat het molenbestand in de diverse polders
in sterk uiteenlopende mate op de investeringskosten heeft gedrukt. In de Heer-
hugowaard was men per hectare ruim drie keer zoveel aan de molens kwijt als in
de nog maar kort daarvoor gereedgekomen Purmer. In geen enkele polder vol-
deed het oorspronkelijke bestand aan de behoefte in later jaren. De noodzake-
lijke aanpassingen die daar het gevolg van waren, beïnvloedden het uitgavenpa-
troon vaak nog jarenlang in aanzienlijke mate.
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5.8  Schadeloosstellingen en opgelegde maatregelen

Waar de plannen tot droogmaking van de grote binnenlandse meren in de loop
van de jaren op steeds meer weerstand stuitten, riep de definitieve bedijking van
de Zijpe nog weinig weerstand op. Het herstel van de over een grote lengte door-
gebroken dijken veroorzaakte weinig overlast en de bedijkers werden dan ook
niet opgezadeld met allerlei schadeclaims. Bij eerdere bedijkingen hadden zij
zelfs pogingen in het werk gesteld om de bedijkingskosten deels te verhalen op
de naburige West-Friese ambachten, die dankzij hun initiatief van kostbaar dijk-
onderhoud werden verlost. Ondanks actieve inmenging van het landsheerlijk be-
stuur kwam van deze zogenaamde dijkvelling echter niets terecht.129 Tijdens de
definitieve bedijking van de Zijpe ondernamen de bedijkers geen poging meer
in die richting. Zij verwachtten hier kennelijk geen heil meer van.

Heel anders ging het toe bij de grote droogmakerijen. Alleen met vérstrek-
kende maatregelen of grote sommen geld konden belangrijke tegenstanders
over de streep worden gehaald. De hiermee gemoeide bedragen schroefden de
kosten van de bedijkingen soms fors omhoog. Het verst gingen de eisen die Uit-
waterende Sluizen op tafel legde. Om het waterbeheer in de alsmaar kleiner wor-
dende boezem veilig te stellen verbond het hoogheemraadschap steeds strenge-
re voorwaarden aan instemming met de bedijkingsplannen.130 Een verhoogde
afvoercapaciteit van het water was een eerste vereiste en bij de meeste grote
droogmakerijen komen we daarop gerichte afspraken tegen. Soms moest een
verzande uitwatering weer in goede staat worden gebracht (de Wijde Wormer en
de Heerhugowaard), soms diende er een geheel nieuwe uitwatering te komen
(de Beemster en de Schermer). Pas in een betrekkelijk laat stadium ging het
hoogheemraadschap zich met de afmetingen van de ringvaart bemoeien (de
Schermer en de Starnmeer). Het mes sneed dan aan twee kanten. Een brede
vaart verschafte opslagcapaciteit en overtollig water kon sneller afvloeien. Toen
de plannen tot bedijking van de Purmer opkwamen, gebruikte Uitwaterende
Sluizen haar onderhandelingspositie om op kosten van de bedijkers een lang ge-
koesterde wens in vervulling te doen gaan.131 Het Edamse stadsbestuur, bang als
het was voor verzanding van de haven, had zich nog steeds niet neergelegd bij
het besluit van de Hoge Raad in 1599 tot afsluiting van de open verbinding van
de Schermerboezem aldaar met de Zuiderzee. De bedijkers namen de bouw van
een nieuwe stenen sluis in het Oorgat op zich en accepteerden de verantwoor-
delijkheid voor het diephouden van de haven. De stad, als medeaanvrager van
het octrooi, ging met dit alles akkoord.

Maar ook particulieren, dorpen en steden gingen zich met de ingrijpende ver-
anderingen in het landschap bemoeien. Zij zagen inkomstenbronnen opdro -
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129  Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder 1933, 16, 30-31, 43-50
130  Belonje, 1945, 60-85; Borger en Bruines, 1994, 49-54.
131  Borger en Bruines, 1994, 53.



gen, landerijen en de woonomgeving werden bedreigd door hogere waterstan-
den en handelsroutes kwamen in gevaar. Soms ook waren de tegenstanders er al-
leen maar op uit om er beter van te worden. Dit alles kostte de bedijkers de no-
dige hoofdbrekens en veel geld (tabel 5.11).

Tabel 5.11  Schadeloosstellingen en opgelegde maatregelen

eisende reden voor schadeloosstelling             Bm       Pur     Wor      Hhw     Scha

partij of opgelegde maatregel (kgld)  (kgld)  (kgld)  (kgld) (kgld)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Uitwaterende Sluizen uitwateringen en sluizen 53 45 8 19 400

land nodig voor uitwatering 50 400
afkoop verplichtingen 6 4

Raaksmaatsboezem strijkmolens langs Schermerboezem 71
uitwateringen 1

Alkmaar Nieuwe Vaart 28

Hoorn contant geld 16
kosten kavels water 4

Purmerend compensatie schade door hoog water 4
Monnickendam diep houden van de haven 6
Beets, Oudendijk en molen; genoegdoening voor ongerief 6
Schardam
Jisp compensatie voor ongerief 3
Oudorp(er polder) bijdrage aan molen 1
Wormer compensatie voor ongerief 4
diverse dorpen diverse 1 58

diverse particulieren diverse 17
dijkgraaf van genoegdoening 0,6 0,8 0,3
Uitwaterende Sluizen
Teding van Berkhout visserij in de Where 9
Crijger visserij in het Zwet bij Schermerhorn 3
Overlander en  onkosten voorafgaand aan octrooi 9
Teding van Berkhout

totale kosten 121 60 24 144 875
totaal als % van de bedijkingskosten 7 7 5 14 35
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a exclusief de kosten gerelateerd aan het extra breed maken van de Schermer ringvaart.
Bronnen: rekeningboeken van de polders.

De Beemster

De bedijkers van de Beemster namen, anders dan bij de later plaats vindende
droogmakerijen, niet de moeite om zich al tijdens de aanloop naar het octrooi
met Uitwaterende Sluizen te verstaan.132 De Staten verbonden hun toestemming
tot bedijking dan ook niet aan specifieke, door het hoogheemraadschap gefor-
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muleerde voorwaarden, maar hielden het bij de algemene regel dat iedereen
die schade van de bedijking ondervond, ‘hetzij in hunne waterlozingen of an-
dere pretentiën’, ‘geaccomodeerd’ moest worden.133 Uitwaterende Sluizen
voelde zich, toen haar het nieuws ter ore kwam, voor het blok gezet, deed nog
een vergeefse poging de bedijking ‘met alle goede middelen, soo ’t doenlijck
was, te beletten’, maar tevergeefs.134 Er zat niets anders op dan alsnog met de
bedijkers te gaan onderhandelen. De twee partijen vonden elkaar snel: op 18
september 1607, nog geen vier maanden na octrooiverlening, bereikten zij een
akkoord.135

De belangrijkste maatregel die werd overeengekomen was de aanleg van een
nieuw 8 roede (30 m) breed uitwateringskanaal voor de Schermerboezem, te be-
ginnen bij Ursem, in de noordoosthoek van het nog onbedijkte Schermeer, en
vandaar via Avenhorn en Oudendijk naar Lutje Schardam. Aan het uiteinde van
het kanaal diende een 22 voet (7 m) wijde houten duikersluis te komen, gelijk
van vorm aan de iets zuidelijker, bij Schardam gelegen, stenen sluis waardoor de
boezem via de Korsloot afwaterde.136 De concessie dat de bedijkers met een hou-
ten sluis konden volstaan, werd afgezwakt door de clausule dat ‘de houten sluis
vergaande, de Heeren bedijkers of hunne nakomelingen gehouden zullen zijn
in derzelver plaats eene steenen sluis te leggen’.137

De aanleg van de uitwatering kwam de bedijkers op een uitgaaf van 53.000 gul-
den te staan, waarvan ruim 6.000 gulden voor de duikersluis.138 Voor land kwam
daar waarschijnlijk een bedrag in dezelfde orde van grootte bij.139 De bedijkers
kregen ook nog de verplichting de bestaande stenen sluis bij Schardam op te
knappen. Het metselwerk daar vergde ruim 1.000 gulden.140 Maar daar bleef het
niet bij. De klachten die al snel op het hoogheemraadschap afkwamen, waren
dermate talrijk en serieus, dat men niet om extra maatregelen heen kon. Begin
1611 liet Uitwaterende Sluizen de bedijkers weten hen te willen houden aan de
in 1607 gemaakte overeenkomst om elders nog een extra stenen sluis te plaatsen,
als zou blijken dat ‘genoemde eene sluis en de gemaakte waterlozing niet ge-
noegzaam waren tot uitwatering van de oude landen’.141 Als locatie viel de keuze
op Zaandam, waar een nieuwe stenen duiker naast de reeds bestaande schutslui-
zen moest komen.142 Er zat voor de hoofdingelanden niet veel anders op dan het
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133  Bouman, 1857, 42.
134  WA, AUS inv. nr. 379 f. 29v. Zie ook Danner, 1987, 23.
135  WA, AWB inv. nr. 14; Bouman, 1857, 49-51.
136  Bouman, 1857, 74.
137  Bouman, 1857, 50.
138  WA, AWB inv. nr. 89; uitgavenpost 29. De houten duikersluis werd op 12 mei 1608 aanbesteed aan Pie-
ter Jansz. van Schoorl uit Hoorn voor 4.100 gulden: Bouman, 1857, 74-75.
139  De rekeningen laten niet toe het desbetreffende bedrag tot in detail te achterhalen. Gezien de leng-
te en de breedte van het kanaal houden we het op 50.000 gulden.
140  WA, AWB inv. nr. 257, f. 548.
141  Bouman, 1857, 51.
142  WA, AWB inv. nr 14. Zie ook Danner, 1987, 34-35.
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Afb. 5.8.1  Ter compensatie van het kleiner worden van de Schermerboezem kregen de bedijkers van de Beem-
ster de aanleg van een nieuwe uitwatering opgelegd: vanuit de nog niet bedijkte Schermer bij Ursem naar
Avenhorn en van Oudendijk naar Lutje Schardam. Daar kon het water via een houten sluis in de Zuiderzee
worden geloosd. Tussen Avenhorn en Oudendijk kon gebruik worden gemaakt van de aan te leggen Beemster
ringvaart. Hier het traject van Oudendijk naar Lutje Schardam (Ouden dycker vaart). Polderkaart van de
Beemster, Balthasar Florisz. van Berckenrode, 1640, gegraveerd door Daniël van Breen (noorden rechts),
1658. Regionaal Archief, Alkmaar. PR1005084



verzoek in te willigen. Er werd nog wat gesteggeld over de vraag wie moest op-
draaien voor de verplaatsing van de daar staande huizen, maar in maart 1612
vond de aanbesteding plaats en de sluis werd nog in hetzelfde jaar gebouwd.143

Over de kosten van deze sluis vinden we in de rekeningboeken helaas niets terug.
Het met Uitwaterende Sluizen overeengekomen eisenpakket kostte de bedij-

kers veel geld. Zonder de duikersluis in Zaandam, maar inclusief de 600 gulden
‘uutcoop’ van Helias Capelman, dijkgraaf van Uitwaterende Sluizen, ‘nopende’
zijn ‘pretensiën’, komen we op een bedrag van ruim 100.000 gulden.144 En dan
is ook nog geen rekening gehouden met de genoegdoening aan de inwoners van
Oudendijk, Schardam en Beets, die veel overlast van de nieuwe uitwatering on-
dervonden. De in Oudendijk woonachtige boeren werden door het nieuwe ka-
naal van hun landerijen in de Beetskoog afgesneden en de lokale dorpsbestuur-
ders vonden het niet meer dan redelijk dat de bedijkers met 22 wagenbruggen
en 15 voetbruggen aan deze problematiek tegemoet kwamen. Dat alles over een
afstand van nog geen 1.100 roede (minder dan 4 km).145 De bedijkers vonden dit
teveel van het goede en wendden zich tot de Staten. Die delegeerden de kwestie
naar de Gecommitteerde Raden. Na inspraak van enkele ‘neutrale’ personen uit
Grosthuizen en Berkhout besliste het college dat de Oudendijkers het met 4 wa-
genbruggen en 4 melkbruggen moesten doen, bruggen die de Beemster ‘ten
eeuwigen dage’ moest onderhouden.146 In een begin 1608 gesloten akkoord met
de vredemakers van Oudendijk, Beets en Schardam zegden de bedijkers verder
een nieuwe watermolen in de Beetskoog toe. Die was hard nodig om de ver-
stoorde waterhuishouding in de tussen Beets en Oudendijk liggende polder
weer op orde te krijgen.147 De inwoners van de dorpen kregen gezamenlijk ook
nog eens 800 gulden uitgekeerd voor al het ongerief dat zij van de bedijking on-
dervonden.148

De verplichting tot het nemen van dergelijk kostbare maatregelen, die geen
enkele bijdrage aan de bedijking leverden, was niet eerder voorgekomen. Toch
kwamen de bedijkers van de Beemster er nog betrekkelijk gunstig vanaf, zeker als
we die vergelijken met de eisen die de Schermer en Starnmeer opgelegd kregen.
Met de afmetingen van de ringvaart bemoeide het hoogheemraadschap zich nog
niet. De al eerder vastgestelde en in onderhandelingen met Hoorn bekrachtigde
breedte van 4 à 5 roede (15 à 19 m) werd kennelijk voldoende gevonden.

De stad Hoorn voelde zich door de snelle octrooiverlening eveneens over-
rompeld. De stedelijke bestuurders probeerden nog wel allerlei voordelen af te
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143  Bouman, 1857, 124-125. We hebben niet kunnen achterhalen hoe de kwestie rond de vergoeding aan
de huizenbezitters afliep.
144  Dit bedrag is exclusief de kosten voor de sluis te Zaandam. Voor de genoegdoening aan Helias Ca-
pelman zie: Danner, 1987, 27.
145  Danner, 1987, 31.
146  Ibidem. Zie ook WA, AWB inv. nr. 257, f. 527v.
147  Bouman, 1857, 72-73.
148  Ibidem.



dwingen, maar veel leverde dit niet op. De voornaamste eisen waren gericht op
een betere bereikbaarheid van de stad.149 Zo drong het stadsbestuur aan op een
schutsluis te Lutje Schardam in plaats van een duiker. Schippers uit Hoorn op
weg naar het zuiden konden dan na een korte oversteek over de Zuiderzee de
overtoom bij Avenhorn mijden. Nog beter was het de nieuwe uitwatering niet bij
Lutje Schardam uit te laten komen, maar vanaf Avenhorn via de Naamsloot rich-
ting Hoorn aan te leggen. Kleinere schepen hoefden dan ook niet meer over
zee.150 Op geen van deze voorstellen gingen de bedijkers in. Zij boden slechts
aan de duikersluis zo te bouwen, dat deze later alsnog zonder al te veel kosten in
een schutsluis kon worden omgebouwd. Bij oplevering in mei 1608 kwam naar
voren dat de uit Hoorn afkomstige aannemer Pieter Jansz. van Schoorl bij de
bouw geen rekening had gehouden met deze afspraak.151 Om deze fout goed te
maken beloofden de bedijkers te zijner tijd een geheel nieuwe schutsluis te bou-
wen. Toen Hoorn er vervolgens op aandrong deze sluis bij Avenhorn te plaatsen,
schoven de polderbestuurders, toch al weinig enthousiast om nog meer geld uit
te geven, de bouw op de lange baan. In 1617 kochten zij alle verdere verplich-
tingen voor 15.000 gulden af.152 Tot betaling is het niet gekomen. De afspraak
omhelsde dat Hoorn voor plaatsing van de sluis zou zorgen en dat de eerste van
de vier termijnen waarop de afkoopsom moest worden betaald, pas verviel nadat
het werk een aanvang had genomen en er een gat in de dijk was gegraven. De op-
positie tegen de sluis was echter dermate groot, dat Hoorn de plannen moest la-
ten varen.

Ook ten aanzien van de ringvaart wist het stadsbestuur weinig te bereiken. Het
drong erop aan het traject aan de westkant van de polder ‘regt, zonder omwegen
en bogten’ en 8 roeden wijd’ aan te leggen, ‘opdat de schepen bekwaamlijk wen-
den, en malkanderen in het varen tegenkomende, zonder gevaar kunnen mij-
den’.153 Dit ging de bedijkers te ver. Zij hielden vast aan hun oorspronkelijke
plan ‘dat de ringsloot van de Beemster zal regt gemaakt worden, zoo veel doen-
lijk zal zijn, en wijd 4 of 5 roeden; immers zoo wijd als de vaart van den Haag op
Delft’.154 Wel wilden zij toezeggen de ringvaart geschikt te maken voor de trek-
vaart. Deze inschikkelijkheid kostte weinig moeite aangezien dit toch al in de be-
doeling lag. De wens van Hoorn om ‘keur en schouw’ te hebben over de ring -
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149  Bouman, 1857, 51-55; Aten, 1995, 92-95.
150  Hoorn drong erop aan de uitwatering vanaf Avenhorn via de Naamsloot naar deze stad te laten lopen
en die geschikt voor scheepvaart te maken. De stad bood aan voor 1.200 gulden in de kosten bij te dragen:
WA, OA Hoorn, inv. nr 92 f. 478 en WA, AWB inv. nr 12 f. 148. In geval het voorstel voor een uitwatering via
de Naamsloot geen doorgang vond, wilde de stad dat de sluis te Schardam met sluisdeuren werd uitgerust,
zodat het scheepvaartverkeer tussen Amsterdam en Hoorn via een kortere route over de Zuiderzee bij de
stad kon komen. Ook dit plan stuitte op te grote weerstand.
151  Aten, 1995, 93-94.
152  Ibidem.
153  Bouman, 1857, 52.
154  Ibidem.



sloot en alle binnenwegen en wateren in het deel van de toekomstige polder dat
vanouds onder de jurisdictie van de stad viel, werd resoluut afgewezen.155 Toch
konden de bedijkers moeilijk om alle bedenkingen en verlangens van de stad
heen. De wens om met een groot aantal kavels in de bedijking te participeren
werd gehonoreerd. De Hoornse regenten kregen weliswaar niet de gevraagde
700 à 800 morgen, maar met 600 morgen waren ze ongetwijfeld ook tevreden.156

Daarnaast kreeg de stad twee posities in het college van hoofdingelanden toege-
wezen.

De onderhandelingen met de omliggende dorpen leverden over het alge-
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155  Ibidem.
156  Voor de namen van de burgemeesters die kavels kregen, zie: Bouman, 1857, 63.

Afb. 5.8.2  Stadskaart van Edam, F. de Wit, circa 1698. Met de bedijking van de Purmer kwam na jaren-
lang getouwtrek een regeling tot stand ten aanzien van het niet langer inlaten van zeewater via de sluis te
Edam. De bedijkers van de Purmer namen de verantwoordelijkheid voor het diep houden van de haven op zich.



meen weinig problemen op. Genoegdoening beperkte zich in het merendeel
van de gevallen tot het plaatsen van een brug over de ringvaart en de kosten daar-
van werden grotendeels op de dorpen zelf afgewenteld.157 Ook van particulieren
hadden de bedijkers weinig last. Het meeste geld waren zij kwijt aan hun mede-
bestuurder Adriaan Teding van Berkhout. Deze stadspensionaris van Monnic-
kendam, ondernemer in het consortium rond Dirk van Os dat het initiatief tot
de bedijking nam, had in 1603 voor veel geld de visserij in de Where gekocht uit
de failliete boedel van de graaf van Egmond. 158 Hoewel het desbetreffende, aan
de Purmer gelegen gebied, niet direct bij de bedijking van de Beemster betrok-
ken was, betekende de droogmaking volgens Van Berkhout een gevoelige aan-
slag op de visstand in de wijde omgeving. Zijn inkomsten uit verpachting zouden
drastisch achteruitgaan. In 1608 werd al duidelijk dat hij ‘niet heeft kunnen ma-
ken den vijfden penning van hetgeen dezelve tevoren heeft gegolden’.159 Zijn
collega-bedijkers waren bereid hem uit te kopen, maar konden het niet met hem
eens worden over de prijs. De Staten kwamen er aan te pas en in oktober 1608
kwam een regeling tot stand. Van Berkhout kreeg 6.872 gulden als vergoeding
voor de nog uitstaande schuld over de indertijd door hem gedane aankoop en
2.500 gulden voor gederfde en nog te derven inkomsten.160 De visrechten in het
Zwet bij Schermerhorn gingen eveneens naar de polder. Hier was geen rechts-
gang nodig en de bedijkers kwamen er dit keer aanmerkelijk goedkoper vanaf.
Zij kregen de visrechten voor 2.526 gulden in handen.161

De overdracht van de jurisdictie in de Arenberger- en Havermeergronden die
Reinoud van Brederode, president van de Hoge Raad, in 1630 overeenkwam met
enkele afgevaardigden uit dit deel van de polder, laten wij hier verder buiten be-
schouwing, ook al was daar een aanzienlijk bedrag mee gemoeid: 34.000 gul-
den.162

De Purmer

In de aanloop naar de droogmaking van de Purmer kwam de oude problematiek
rond de afsluiting van het zeegat bij Edam weer volop in de schijnwerpers te
staan.163 De stad had zich jarenlang verzet tegen het aanbrengen van sluisdeuren
in de haven, beducht als het was voor dichtslibben als de door de stad lopende
vaarwegen niet meer regelmatig werden uitgeschuurd. Na diverse uitspraken van
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157  De polderbestuurders betaalden over het algemeen het benodigde materiaal, terwijl de arbeidskosten
voor rekening van de dorpen kwamen: Bouman, 1857, 160.
158  Danner, 1987, 15-16. De Where verbond de Beemster met de Purmer en liep dwars door Purmerend.
De visserij in de Where bevond zich vlak bij de monding in de nog onbedijkte Purmer.
159  Bouman, 1857, 87.
160  Bouman, 1857, 90. WA, AWB inv. nr. 257, f. 513.
161  WA, AWB inv. nr. 257, f. 514v.
162  Bouman, 1857, 210-218. De heer van Oosthuizen had zijn rechten pas in 1617 verworven.
163  Belonje, 1945, 60-66; Borger en Bruines, 1994, 39, 45-47 en 53.



de Hoge Raad was het er toch van gekomen, maar Edam bleef pogingen in het
werk stellen de deuren uit de Damsluis te verwijderen.164 Uitwaterende Sluizen,
dat de kosten voor onderhoud van de sluis en het op diepte houden van de ha-
ven op zich had moeten nemen, maakte dankbaar gebruik van de droogma-
kingsplannen om deze slepende kwestie eindelijk tot een goed eind te brengen.

Voorwaarde voor instemming met de bedijking was de bouw van een grote ste-
nen schutsluis, aangeduid als het Sas, oostelijk van de haven in het Oorgat, dicht
bij de monding in de Zuiderzee: ‘de bedijckers ghehouden sullen zijn ten oosten
van de stede-haven tot costen van de dijckagie te legghen een goed suffisant
steenen sas om alle hooghe wateren ende extraordinaris vloeden tot dienste van-
de oude landen daer mede t’allen tijden te sluyten ende buyten te keeren / ende
’t selve ten eeuwighen daghen t’onderhouden tot haren costen’.165 Na aanleg
van deze sluis en renovatie van de midden in de stad gelegen Dam of Vrouwen-
sluis kon de Schermerboezem nog steeds door de haven op de Zuiderzee afwa-
teren, maar kwam er een einde aan het ongebreideld binnendringen van zeewa-
ter. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de sluizen en het op diepte
houden van de haven kwam bij de bedijkers te liggen.
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164  Boschma-Aernoudse, 2003, 326-327.
165  RAA, AWP inv. nr. 583.

Afb. 5.8.3  De Damsluis te Edam.



Edam, dat samen met Monnickendam bij de bedijkers had bedongen het oc-
trooi op naam van de steden aan te vragen, zag deze ontwikkelingen met argus-
ogen aan. De stad wilde de mogelijkheid behouden om het water uit de Zuider-
zee bij bepaalde waterstanden binnen te laten. In aparte onderhandelingen met
de bedijkers stemden deze hierin toe.166 Mocht de haven onverhoopt toch dicht-
slibben, dan zouden zij die uitbaggeren. Bij in gebreke blijven waren de stedelij-
ke bestuurders gerechtigd de haven op kosten van de polder te laten uitdiepen.
Als borg dienden de bedijkers direct na aanvang van de bedijkingswerkzaamhe-
den ‘in handen van de voorsz. Heeren Burgemeesteren ende Regeerders der
voorsz. Stede fourneren de somme van vijfthien hondert ponden’.167

Van deze voor Edam zo belangrijke overeenkomst met de bedijkers viel in het
octrooi niets terug te vinden. Sterker nog, het octrooi schreef voor dat de mid-
den in de stad gelegen Dam- of Vrouwensluis onder geen enkele voorwaarde ge-
bruikt mocht worden om water van de Zuiderzee binnen te laten, anders dan
voor het schutten van schepen.168 De stedelijke bestuurders zagen zich voor het
blok gesteld, maar begrepen dat pogingen om de desbetreffende clausule alsnog
te wijzigen, weinig kans maakten. Alvorens het octrooi te ‘arresteren’ (ratifice-
ren) legden zij de inhoud ervan voor aan vertegenwoordigers uit de diverse
stadsdelen.169 De bezwaren van de afgevaardigden richtten zich, zoals te ver-
wachten, op de gevolgen voor de haven. De garantie dat de benodigde bagger-
werken op kosten van de bedijkers konden worden uitgevoerd, haalde de mees-
te weifelaars echter over de streep. Slechts enkelen vonden de gemaakte
afspraken onvoldoende waarborgen bieden. Zij wezen op ‘de ontrouwicheyt van-
de participanten’.170

Het octrooi werd op 10 juni 1617 verleend, maar de bedijkingswerkzaamhe-
den kwamen pas ruim twee jaar later op gang. De bouw van het Sas kreeg daarbij
de hoogste prioriteit.171 In de loop van 1620 kwam de sluis al grotendeels klaar.
De beschikbare gegevens duiden op een uitgaaf van ongeveer 28.000 gulden,
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166  WA, AWP inv. nr. 643; 11 maart 1617.
167  Ibidem. We zijn deze betaling in het kasboek van de Purmer niet tegengekomen.
168  Haaks hierop stelt het octrooi dat ‘tot gerief ende commoditeyt vande oude Landen van de uytwate-
rende Sluysen en de navigatie der Stede van Ackmaer’ het water in de Schermerboezem niet te laag mocht
zakken en dat daartoe een ‘peil’ zou worden gesteld. Zonodig mocht water worden ‘opgehouden’ en zelfs
ingelaten.
169  WA, OA Edam inv. nr 65d, 29 juni en 2 juli 1617.
170  Ibidem. De toezegging van de bedijkers om de kosten voor het uitbaggeren van de haven voor hun re-
kening te nemen, werd gestand gedaan. Na een halfslachtige poging de kosten alsnog op Uitwaterende Slui-
zen af te wentelen, besloten zij op hun bijeenkomst van 17 september 1620 deze zelf te betalen: WA, AWP
inv. nr. 1. In de loop van 1623 ontvingen zij van Uitwaterende Sluizen een bedrag van 850 gulden voor het
op diepte brengen van de haven. Waarschijnlijk ging het hier om een achterstallige betaling over de perio-
de tot aan de bouw van het Sas: WA, AWP inv. nr. 295, f. 1v.
171  De uitgaven aan het Sas zijn als gevolg van uitgescheurde pagina’s niet meer in de rekeningboeken
van de Purmer terug te vinden. Wel komen we allerlei betalingen tegen in het kasboek van de poldert: WA,
AWP inv. nr. 254. Alle betalingen in 1619 hebben alle betrekking op de bouw van de sluis.



waarvan 17.000 gulden voor de hoofdaannemer, metselaar Jan Egbertsz.172 Het
graven van de bouwput was aanbesteed voor ongeveer 1.000 gulden. Als gevolg
van hoog water brak de dam rondom de kuil echter tot driemaal toe door. De
desbetreffende aannemers probeerden hun extra kosten op de bedijkers af te
wentelen. Deze waren bereid hen in eerste instantie 500 gulden en daarna nog
eens 1.500 gulden voor hun ‘pretensien’ te betalen.173 Vervolgens kon het werk
ongehinderd tot een goed einde worden gebracht. De totale kosten van het Sas
zijn vergelijkbaar met die van de in 1633 door de Schermer bedijkers aangeleg-
de sluis bij Nauerna.174 Renovatie van de Damsluis vergde 8.220 gulden.175 Alles
bij elkaar kwamen de maatregelen met betrekking tot de definitieve afsluiting
van het zeegat bij Edam de bedijkers op bijna 45.000 gulden te staan.176
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172  WA, AWP inv. nr. 254. Gezien de onoverzichtelijkheid van het kasboek waaraan we onze gegevens ont-
lenen, is het moeilijk na te gaan of we alle kosten die verband houden met de bouw van Sas hebben achter-
haald.
173  WA, AWP inv. nr. 1, 17 september en 12 november 1620.
174  Zie hoofdstuk 4.
175  WA, AWP inv. nr. 295, f. 7.
176  Met renovatie werkzaamheden aan het Hoofd te Edam was 4.272 gulden gemoeid: WA, AWP inv. nr.
254, f. 197.

Afb. 5.8.4  Het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen verordonneerde zowel de bedijkers van de
Wijde Wormer als de Heerhugowaard om de vrijwel geheel verzande uitwatering door de Nieuwendam in de
Krommenije weer functioneel te maken. De bedijkers hielden zich keurig aan de gemaakte afspraken, maar de
uitwatering verzandde weer snel. Kaart Uitwaterende Sluizen, J. Dou, 1680, herdruk uit 1745 (noorden
links)



De met Purmerend gesloten overeenkomsten kostten geen extra geld. Het ei-
senpakket voorzag in een bijna 9 roede brede ringvaart (30 m), maar in de prak-
tijk kwam het hier niet van.177 Wel ging er een aanzienlijk bedrag (6.000 gulden)
naar de stad Monnickendam. In een in maart 1617 gesloten overeenkomst na-
men de bedijkers op zich de haven van de stad tot vijf jaar na verkaveling op de
huidige diepte te houden of in die periode jaarlijks 1.200 gulden uit te keren.178

Opmerkelijk zijn de hoge bedragen die in de loop van 1620 en 1621 werden
uitgekeerd aan de hoofdingelanden Volkert Overlander en Adriaan Teding van
Berkhout. Als reden voor betaling specificeert het Purmer kasboek vergoeding
van kosten gemaakt ‘tot vordering’ van het octrooi.179 Bij de andere droogmake-
rijen werden deze uitgaven gedekt met de inkomsten die binnenkwamen door
de verkoop van kavels water. In de Purmer zijn we geen directe aanwijzingen voor
een dergelijk mechanisme tegen gekomen, maar toepassing daarvan ook in deze
droogmakerij lijkt niettemin waarschijnlijk.

De Wijde Wormer

Toen de stad Purmerend in maart 1623 octrooi aanvroeg om de Wijde Wormer
te bedijken, diende Uitwaterende Sluizen terstond een ‘remonstrantie’ in.180 Oc-
trooiverlening bleef uit en de initiatiefnemers stelden alles in het werk om zo
snel mogelijk met deze belangrijke opponent tot een vergelijk te komen. Nog in
november van dat jaar bereikten zij een akkoord.181 Nu de problematiek rond
het oude zeegat in Edam eindelijk was opgelost, wilde het hoogheemraadschap
de al jarenlang slecht functionerende uitwatering door de Krommenije aan de
zuidwestkant van de boezem herstellen. De overeenkomst omhelsde het uitbag-
geren, verbreden en diep houden van de uitwatering aan weerszijden van de sluis
in de Nieuwendam en het plaatsen van een nieuwe duikersluis.182 De duiker
diende te worden voorzien van 4 deuren voor het schutten van het water en twee
ebdeuren om bij lage waterstanden het binnenwater vast te houden.183 De bedij-
kers verplichtten zich verder tot het maken van een extra opening in de Knol-
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177  Aten, 1995, 85. De Purmer ringvaart werd niet meer dan 5 Zijpse roede breed (19,1 m): RAA, AWH
inv. nr. 814. Edam nam in een in maart 1617 gesloten akkoord genoegen met deze afmeting: WA, AWP inv.
nr. 439.
178  WA, AWP inv. nr. 254, f. 91v en inv. nr. 573, overeenkomst van de bedijkers met Monnickendam, 16
maart 1617.
179  WA, AWP inv. nr. 254, f. 48v. en 73.
180  WA, AWWo inv. nr. 29 f. 6.
181  WA, AWWo inv nr 29, f. 9v. Belonje, 1945, 70.
182  Ibidem. De afmetingen van de uitwatering waren 3,5 roede breed aan het oppervlak, 2,5 roede op de
bodem en 7 voet diep beneden het maaiveld. Aan de zuidkant van de sluis moest de vaart tot aan het Wij-
kermeer worden uitgediept.
183  WA, AWWo inv. nr 29. Akkoord d.d. 30 november 1623. Zie ook Belonje, 1945, 70-74. De overeenge-
komen afmetingen voor de duikersluis in de Nieuwendam waren 14 voet wijd en de drempel 6 voet bene-
den het maaiveld, alles in Hondsbossche maat.



lendam aan de noordzijde van de Zaan.184 Mocht naderhand blijken dat de ge-
nomen maatregelen onvoldoende effect sorteerden, dan moesten ze op een na-
der te bepalen plaats nog een extra duikersluis aanbrengen, identiek aan die in
de Nieuwendam.

Met de bedijkers van de Heerhugowaard werd ruim een jaar later een soortge-
lijke overeenkomst gesloten.185 Zij moesten een tweede duiker in de Nieuwen-
dam aanbrengen en de uitwatering verder verbreden. De bestuurders van de
twee droogmakerijen begrepen dat samenwerking gewenst was en namen het
uitgraven van de vaart gezamenlijk ter hand. Als verdeelsleutel voor de kosten ba-
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184  Ibidem. De opening in de Knollendam moest 20 voet breed worden, met ‘bequame’ diepte, aan
weerszijden te beschoeien.
185  Belonje, 1929, 7. Deze overeenkomst dateert van 9 januari 1625.

Afb. 5.8.5  De uitwatering
door de Nieuwendam in de
Krom menije.



seerden zij zich op de afzonderlijk gemaakte afspraken.186 De hoogte van de uit-
gaven viel mee. Aan het uitdiepen van de vaart was de Wijde Wormer 6.500 gul-
den kwijt en de duikersluis in de Nieuwendam kostte 1.700 gulden, inclusief het
graven van de bouwput en het weer verwijderen van de vingerling.187

De inspanningen mochten echter niet baten, de verantwoordelijke polderbe-
sturen konden het dichtslibben van de uitwatering niet tegenhouden. Na jaren-
lang tobben viel in 1651 het besluit het project op te geven. In plaats daarvan
werd er bij Nauerna een extra 15 voet brede duikersluis geplaatst.188 Uitwateren-
de Sluizen nam deze taak op zich, maar wilde wel een geldelijke bijdrage van de
twee polders, 3.100 gulden van de Wijde Wormer en 3.600 gulden van de Heer-
hugowaard. De beide polders waren dan van alle verdere verplichtingen af. De
sluis kwam nog in hetzelfde jaar gereed. Ook de uitwatering door de Knollen-
dam had de neiging tot verlanden. In 1627 kwam men daar echter al tot het in-
zicht dat een tweede gat in de dam weinig zinvol was. De Wijde Wormer werd
voor 2.400 gulden van haar verplichting ontslagen.189

Na het sluiten van de overeenkomst met Uitwaterende Sluizen in november
1623 voelden de bedijkers zich voldoende gesterkt om zich voor het einde van
het jaar voor de tweede keer met een octrooiaanvraag tot de Staten te wenden.
Het pad bleek nog steeds onvoldoende geëffend. Pas nadat Monnickendam en
de kortgeleden drooggemaakte Purmer schadeloosstellingen in het vooruitzicht
waren gesteld, gaven de Staten het groene licht. Op 25 maart 1624 werd octrooi
verleend.190 Dat wil niet zeggen dat iedereen zich nu bij de bedijking neerlegde.
Met enkele dorpen en de Beemster moest men nog tot overeenstemming zien te
komen en zelfs met de octrooihouder Purmerend waren nog niet alle plooien
glad gestreken. Met deze stad werden twee akkoorden gesloten, waarvan het eer-
ste kort voor octrooiverlening.191 Op dat moment gingen de afspraken niet veel
verder dan dat het octrooi op naam van de stad kwam te staan en dat die een jaar-
lijkse uitkering van 750 gulden zou ontvangen als genoegdoening voor de te ver-
wachten overlast als gevolg van hogere waterstanden in de boezem. Het is op-
merkelijk dat de stedelijke bestuurders zich toen bij de octrooiaanvraag
neerlegden, hoewel nog lang niet aan alle wensen tegemoet was gekomen. Maar
twee maanden later kwam een tweede akkoord tot stand.192 Ter wille van het han-
delsverkeer naar de stad zegden de bedijkers een 3 roede (11 m) brede verbin-
dingsweg vanuit de polder toe, 2 voet (60 cm) boven het maaiveld, met een brug
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186  De Wijde Wormer nam 7/15 deel van de kosten voor haar rekening, de Heerhugowaard 8/15 deel.
187  WA, AWWo inv. nrs. 44, f. 188-191v en 45, f. 189v-191v. Voor het uitgraven van de vaart werden 10 par-
ken aanbesteed, elk 50 roede lang à 13 gulden per roede. Over het aanbrengen van een tweede gat in de
Knollendam komen we in de rekeningboeken van de Wijde Wormer geen gegevens tegen.
188  Belonje, 1945, 73.
189  Belonje, 1945, 71.
190  WA, AWP inv. nr. 583.
191  WA, AWWo inv. nr. 29, 14 maart 1624.
192  WA, AWWo inv. nr. 29, 6 mei 1624.



over de ringvaart breed genoeg voor paard en wagen. De ringvaart aan de kant
van Jisp werd 6 roede breed, aan de andere kant 5 roede. Niet onbelangrijk was
verder een eenmalige schadevergoeding van 3.700 gulden als compensatie voor
de schade die de oude landen van het hoge water zouden ondervinden en de
achteruitgang van de visserij in de wateren naar Jisp.193 De dorpen Jisp (3.000
gulden) en Wormer (3.700 gulden) kregen eveneens een bedrag in geld als com-
pensatie voor alle ongerief dat hen te wachten stond.194 De hoofdingelanden in
de Beemster maakten zich zorgen over hun ringdijk bij hogere waterstanden.
Daarnaast waren zij bang dat hun ringvaart als gevolg van een verminderde door-
stroming sneller zou dichtslibben. Zij kregen een jaarlijkse uitkering van 300 gul-
den toegezegd.195 De Purmer en de stad Edam kwamen op basis van soortgelijke
argumenten bedragen overeen van respectievelijk 750 en 590 gulden per jaar.196

Monnickendam, tenslotte, nam genoegen met een plaats in het college van hoof-
dingelanden en gratificatie met kavels water, voorrechten die Edam en Purme-
rend ook ten deel waren gevallen. Geld kwam er bij deze stad niet aan te pas.

De Heerhugowaard

De Heerhugowaard maakte onderdeel uit van de Geestmerambachts- of Raaks-
maatsboezem. Deze waterde van oudsher in het noorden op zee af door enkele
sluizen in de Westfriese Zeedijk. Wanneer de omstandigheden dat toelieten loos-
de de boezem haar water ook op de Schermerboezem, via enkele sluisjes in de
Huigendijk.197 Ten tijde van de droogmaking functioneerde dit systeem maar
matig. Het voor afwatering naar het noorden essentiële kanaal de Langereis was
slecht onderhouden en lozing op de Schermerboezem was als gevolg van hoge
waterstanden lang niet altijd mogelijk.198 De bewoners van Geestmerambacht
kregen dan ook regelmatig met wateroverlast te maken. Het lag voor de hand dat
de problemen na droogmaking van de Heerhugowaard toe zouden nemen.

Door een 6 roede (22 m) brede ringvaart voor te schrijven, probeerden de door
de Staten aangestelde commissarissen enigszins op de problematiek van de ster-
ke verkleining van de boezem in te spelen, maar het was duidelijk dat deze maat-
regel alleen onvoldoende soulaas bood. Zij stelden daarom ook een ‘maalpeil’ in.199
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193  WA, AWWo inv. nr. 45, f. 117v.
194  WA, AWWo inv. nr. 29; akkoorden van respectievelijk 20 december 1623 en 19 juni 1624. Aan het ak-
koord met Wormer ging een uitspraak van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorder-
kwartier vooraf: WA, AWWo inv. nr. 29, f. 30.
195  WA, AWWo inv. nr. 29; 23 oktober 1624.
196  WA, AWWo inv. nr. 29, 14 en 20 maart 1624.
197  Voor een gedetailleerde beschrijving van de waterstaatsgeschiedenis en de waterhuishouding in het
Geestmerambacht tot 1653 wordt verwezen naar: Beenakker, 1988.
198  De Langereis, in vroeger jaren ook wel als Wijzend of Wisene aangeduid, was een indertijd gegraven
kanaal: Beenakker, 1988, 71-72.
199  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 172. Bij het bereiken van het gestelde peil in de boezem mochten
de molens niet langer uitmalen.



Deze maatregel maakte het de bedijkers echter onmogelijk hun water naar be-
hoeven uit te slaan, zodat het gehele project in gevaar kwam. Er zat weinig anders
op dan de afwateringscapaciteit van de boezem te vergroten. In 1627 plaatsten zij
6 strijkmolens die op de Schermerboezem uitmaalden: 4 aan de Huigendijk bij
Rustenburg en 2 langs de Nieuwe Vaart naar Alkmaar.200 Maar ook dat was niet
genoeg. Toen na het sluiten van de ringdijk eind 1629 het droogmalen een aan-
vang nam, veroorzaakte dit al gelijk zoveel wateroverlast dat de commissarissen
weer moesten ingrijpen. Op 20 juli 1630 gaven ze de bedijkers opdracht 4 strijk-
molens langs de Nieuwe Vaart bij te plaatsen. Die brachten ongetwijfeld verbe-
tering in de situatie, maar nog steeds onvoldoende. Het bleef klachten regenen
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200  Belonje, 1929, 16; Keunen, 1981, 138. De term strijkmolen wordt gebruikt voor molens die de bema-
ling van een boezem als taak hebben. De volgorde van plaatsing van de strijkmolens op de verschillende lo-
caties kan worden afgeleid uit de gegevens in de rekeningboeken. In vrijwel alle publicaties waarin deze pro-
blematiek aan de orde komt, is sprake van het in eerste instantie plaatsen van slechts 4 strijkmolens, alle aan
de Nieuwe Vaart. Het eerste rekeningboek van de Heerhugowaard maakt echter duidelijk dat er in 1627 ge-
lijktijdig 6 strijkmolens werden geplaatst, 4 bij Rustenburg en 2 bij Alkmaar: RAA, AWH inv. nr. 255 f. 25-27.
Alleen Keunen heeft al op deze mogelijkheid gewezen. Zie ook: RAA, AWH inv. nr 854.

Afb. 5.8.6  Met de droogma-
king van de Heerhugowaard
verloor de Raaksmaatsboezem
een groot deel van haar bufferca-
paciteit. De bestaande afwate-
ringen boden onvoldoende sou-
laas en de bestuurders van de
boezem verplichtten de bedijkers
daarom tot plaatsing van in to-
taal 14 strijkmolens langs de
Schermerboezem om het water
ook op die boezem te kunnen lo-
zen. Op de kavelkaart van de
Schermer van Claes Jansz. Vis-
scher, 1635, zijn deze molens te-
rug te vinden. Hier 6 in getal
langs de Nieuwe Vaart naar
Alkmaar en 3 bij Oudorp (in
werkelijkheid stonden er daar
4).



en bij uitspraak van 3 januari 1632 gelastten de commissarissen dat er nog 4 strijk-
molens bij moesten komen.201 Dat werden de molens ‘achter Oudorp’.202 In to-
taal waren toen dus 14 strijkmolens ingeschakeld om de Raaksmaatsboezem op de
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201  Belonje, 1929, 18.
202  Keunen, 1981, 140.

Afb. 5.8.7  De strijkmolens van de Heerhugowaard tussen Jan Boijes en Oudorp op een kaartje in het door
Baert Claesz. en Dirk Verdoes in 1637 vervaardigde Caertboeck van de Schermer (noorden rechts).

Afb. 5.8.8  De strijkmolens van de Heerhugowaard bij Rustenburg op een kaartje in het door Baert Claesz.
in 1632 vervaardigde Caertboeck van de Heerhugowaard (noorden onder). De molens malen het water op uit
de ringvaart van de Heerhugowaard (beneden op de kaart) en slaan het via twee kolken en twee sluisjes in de
oude Huigendijk uit in de Schermerboezem (boven). Het water van de nog onbedijkte Schermer reikt bij laag
water niet tot aan de Huigendijk en slootjes voeren het uitgemalen water daarheen af.



Schermerboezem af te malen. Van de laatste 4 molens kwamen er 2 voor rekening
van Geestmerambacht, zodat de bedijkers met de kosten van 12 extra molens wer-
den opgezadeld.203 De uitgaaf van 71.000 gulden betekende een forse verhoging
van de bedijkingskosten. In de jaren daarna drukte het onderhoud ook nog eens
op de polder.

Ondertussen ging de dijkgraaf van de Heerhugowaard in de tegenaanval. Hij
poneerde dat de hoge waterstanden in de boezem niet veroorzaakt werden door
de droogmaking, maar het gevolg waren van de ontoereikende spuicapaciteit
van de boezem. Daarbij wees hij op de door ondiepten verstopte Langereis.204 De
bedijkers lieten het niet bij woorden. Zonder daartoe aangespoord te zijn bag-
gerden zij de uitwatering uit. De kosten hiervan, iets meer dan 1.000 gulden, wa-
ren bescheiden en vielen in het niet bij die van de strijkmolens.205
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203  RAA, AWH inv. nr. 258 f. 67-69v.
204  Belonje, 1929, 17.
205  RAA, AWH inv. nr. 255, f. 116-118. We hebben geen aanwijzingen gevonden dat de bedijkers van de
Heerhugowaard het uitbaggeren van de Langereis door derden is opgelegd.

Afb. 5.8.9  Van de 4 strijkmolens van de Heerhugowaard bij Rustenburg hebben er 3 de tand des tijds door-
staan (foto genomen naar het westen). Rechts de zuidelijke ringvaart van de Heerhugowaard, van waaruit de
molens het water opmaalden.



Het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen zag de ontwikkelingen
met argusogen aan. Op extra waterlozing op de Schermerboezem zat het niet te
wachten en al in een vroegtijdig stadium knoopte het onderhandelingen met de
bedijkers aan. Daarbij stuurde het aan op een soortgelijke overeenkomst als kort
geleden met de bedijkers van de Wijde Wormer was overeengekomen. Er moest
een extra sluis in de Nieuwendam komen, naast die van de Wijde Wormer en met
identieke afmetingen.206 De Heerhugowaard werd verder verplicht de uitwate-
ring ter plaatse dubbel zo breed te maken als eerder met de Wijde Wormer was
overeengekomen, 7,5 roede (26 m) in plaats van 3,5 (12 m).207 De bedijkers hiel-
den zich keurig aan de gemaakte afspraken, maar, zoals hierboven al is uiteen-
gezet, verzandde de uitwatering weer snel. Verder onderhoud had weinig zin.
Met de mogelijkheid om zich voor 3.600 gulden te ontdoen van alle verdere ver-
plichtingen kwam de polder goedkoop weg.208 De eerder uitgevoerde werk-
zaamheden aan de uitwatering en de sluis in de Nieuwendam telden op tot ruim
18.000 gulden, inclusief de kosten van benodigd land.209

Alkmaar was al in een vroegtijdig stadium bij de bedijking betrokken. Plaatse-
lijke notabelen namen het initiatief tot de bedijking en zij realiseerden zich dat
instemming van het stadsbestuur onontbeerlijk was. Kort na de vorming van een
consortium openden zij de onderhandelingen. De stedelijke bestuurders dron-
gen aan op maatregelen ten gunste van het handelsverkeer op de stad en wilden
er ook zelf beter van worden. Door verregaand aan deze wensen tegemoet te ko-
men bereikten de plannenmakers snel een overeenkomst. Op 29 april 1624 wer-
den de overeengekomen bepalingen in twee contracten vastgelegd.210 Bij de aan-
leg van wegen en vaarten in de nieuwe polder zou rekening worden gehouden
met de belangen van de stad en de bedijkers zouden meebetalen aan ‘de werc-
ken die ter begeerte der voorsz. Stede gemaeckt sullen werden tot de vaert uyt de
ringsloot nade stadt van Alcmaer, die voor de bedijckers mede strecken sal tot
uytwateringe’.211 Deze laatste bepaling kwam de bedijkers duur te staan: bijna
28.000 gulden. Voor dat bedrag kregen zij wel toestemming om ook nog enkele
afwateringssluizen in de Huigendijk aan te leggen.212 In het tweede contract
werd opgenomen dat Alkmaar de beschikking kreeg over 500 morgen, die ‘de-
selve stadt voor haer selven off voor haar ingesetenen (...) sullen mogen bedij -
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206  De overeenkomst werd gesloten op 9 januari 1625. Zie ook: Belonje, 1929, 7-8 en Schilstra, 1981, 28-
30.
207  WA, AUS inv. nr. 1149.
208  Ibidem. Akkoord van april 1651.
209  RAA, AWH inv. nr. 783, f. 87-108 en 183-190. De uitgaven van de Heerhugowaard voor de uitwatering
bedroegen 9.885 gulden voor graafwerk en 5.968 gulden voor aankoop van land. De sluis kostte 2.539 gul-
den.
210  RAA, AWH inv. nr. 643; Aten, 1995, 98.
211  Ibidem. Het water van het eerste deel van de nieuwe vaart werd gemeen met dat van de ringvaart van
de Heerhugowaard gemaakt.
212  RAA, AWH inv. nr. 255 f. 242.



cken’.213 Daarnaast omhelsde het de regeling dat het ‘Collegie van de Hooftin-
gelanden, Dijckgraef ende Heemraden vande voorsz. Waert voor een goet getal
in redelijckheijt uyt d’ Ingesetenen der voorsz. Stede, mede bedijckers werden-
de, sal worden geformeert’. In de praktijk kwam dat neer op twee hoofdingelan-
den en één heemraad.

Verlenging van de Nieuwe Vaart had als ongewenst neveneffect dat de Oudor-
per polder van de bemaling in Geestmerambacht werd afgescheiden. Er zat niets
anders op daar ook een molen te plaatsen.214 Alkmaar droeg 3.000 gulden bij,
Geestmerambacht en de Heerhugowaard ieder 1.000 gulden. Als locatie voor de
in de ringvaart van de Heerhugowaard uitwaterende molen koos men een plek
dichtbij de Halvemaans brug.

De eisen die Hoorn op tafel legde waren nauwelijks minder vergaand, maar de
stad kreeg haar belangrijkste wens, een vaart vanuit de polder recht op de stad
aan, niet ingewilligd.215 De Hoornse burgemeesters waren in het nadeel dat zij in
hun onderhandelingen met een sterk Alkmaars georiënteerd bestuurscollege te
maken kregen. Dat voelde niets voor zo’n vaart en ook bij de Staten vond Hoorn
geen gewillig oor. De stad restte niets dan genoegen te nemen met een fors be-
drag in contanten (16.000 gulden) als vergoeding voor de ‘intrest die hare ed.
luijden door de bedijcking vande Waert te sullen lijden’, de toezegging met een
groot aantal kavels in de bedijking te mogen participeren en enkele zetels in het
polderbestuur.216 Volgens Velius, schrijver van de ‘Chronyck van Hoorn’, was het
de regenten eigenlijk vooral om de kavels te doen: ‘na vele haspelingen tusschen
de steden ende insonderheijd met onse stad, deur dien onse voornaemste re-
genten lang staende hielden, dat die selve bedijkinge seer tot nadeel van de toe-
vaert naer onse stad, en dien volgens van haer neringe soude strekken; en wilden
daer over eenig wegen en waterleijdingen hebben, om de schade daer mede ee-
nigsins te beteren. Maer ’t was principalyck te doen om elk een aenpart in de be-
dijking te hebben. Want als hun ’t selve ten dele vergunt was, soo hielden de te-
genstellingen voort op’.217 Een pikant detail bij de schenking van de kavels water
aan de Hoornse bestuurders was dat bij het sluiten van het akkoord in 1628 bij-
na alle participaties al waren verdeeld, zodat de bedijkers zich genoodzaakt za-
gen 60 morgen van Alkmaar terug te kopen ‘om te faciliteren de difficulteijten
bij de heeren van Hoorn tot wegneeminge van het interest bij deselve heeren ge-
pretendeerd, nadat de verdeeling vande morgentaelen was gedaan’.218 Deze
transactie kostte de bedijkers 3.600 gulden (60 gulden per morgen).
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213  RAA, AWH inv. nr. 643; Belonje, 1929, 6.
214  RAA, AWH inv. nr. 632; 30 oktober 1632. Aten, 2001, 20-24.
215  RAA, AWH inv. nr. 644. Aten, 1995, 95-107.
216  De toezegging van een schadevergoeding van 16.000 gulden kwam tot stand na tussenkomst van de
commissarissen: RAA, AWH inv. nr. 255 f. 241. Aten, 1995, 94.
217  Velius, 1740, 620. Dat de remonstrantse Velius de Hoornse regenten nogal zwart afschildert, heeft on-
getwijfeld te maken met het gegeven dat hij uit het stadsbestuur was gezet.
218  RAA, AWH inv. nr. 255 f. 239.



Aan particulieren hoefde de polder, anders dan voor grondaankoop, geen uit-
keringen te doen. Een uitzondering vormde Vincent Capelman. Ook nu weer
wist de dijkgraaf van Uitwaterende Sluizen voor enkele in het rekeningboek niet
nader gespecificeerde diensten geld te bedingen: 750 gulden.219

De Starnmeer en Kamerhop

Schroefden de door Uitwaterende Sluizen opgelegde verplichtingen de kosten
bij de hiervoor besproken droogmakerijen al fors omhoog, in het geval van de
Starnmeer was de uitwerking ronduit desastreus. Voor een goede afwatering van-
uit het Langemeer en de Schermer ringvaart verlangde het hoogheemraadschap
een kanaal aan de westzijde van de polder naar de door de bedijkers van de
Schermer aangelegde Nauernase vaart, ter wijdte van 16 roede (55 m).220 Op het
oostelijke traject van de nieuwe ringvaart, tussen Knollendam en Spijkerboor,
kon men volstaan met 8 roede (27 m). Gezien het kleine oppervlak waarover de
kosten konden worden omgeslagen waren dit buitengewoon zware eisen.221

Maar daar bleef het niet bij. Van de bedijkers werd ook verwacht dat zij de zui-
delijke ringvaart van de Schermer, die op dat moment nog ‘gemaeckt moet wor-
den inde wijte van elff roeden’, tot 16 roede verbreedden.222 En alsof dit alles nog
niet genoeg was, stelde Uitwaterende Sluizen de bedijkers een aanslag van
12.000 gulden in het vooruitzicht als bijdrage in de kosten voor het geval het zich
in de nabije toekomst genoodzaakt zag tot de aanleg van een nieuwe duikersluis.

Diverse steden bemoeiden zich ook met de bedijkingsplannen. Om de verbin-
ding tussen de Schermer ringvaart en de Beemster ringvaart kort te houden,
drongen zij gezamenlijk aan op een in een rechte lijn te trekken kanaal tussen de
Vuile Graft en Spijkerboor.223 Dit betekende dat de polder in twee delen werd op-
geknipt en de noordoostelijke uitloper van het Starnmeer, het Kamerhop, haar
waterstaatkundig band met de rest van de nieuwe polder kwijt raakte. Maar mis-
schien nog wel erger was het kostenverhogend effect dat de aanleg van twee kost-
bare plempdijken aan weerszijden van het kanaal, dwars door het nog onbedijk-
te meer, met zich meebracht.

Het contract dat Alkmaar in 1631 met de bedijkers sloot, kwam er haast op
neer dat deze onder curatele werden gesteld. In vrijwel alle aangelegenheden be-
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219  RAA, AWH inv. nr. 255, f. 241v.
220  Voor het contract van 24 maart 1632 tussen de bedijkers van de Starnmeer en het Hoogheemraad-
schap van de Uitwaterende Sluizen zie: Danner, De Starnmeer en Kamerhop, 25-27. Alle afmetingen zijn in
Hondsbossche maat.
221  Per morgen te ontginnen contribuabel land telde de polder maar liefst 8 roede dijk, bijna zeven keer
zoveel als de Schermer (tabel 5.6). Daar waren de dijken rondom de Wouden dan wel bij inbegrepen.
222  Danner, De Starnmeer en Kamerhop, 26.
223  Het ging hier om een actie van de steden Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Edam, Monnickendam en
Purmerend. Gezamenlijk hebben zij hun wens bij de Staten aanhangig gemaakt. RAA, AWSt inv. nr. 22, f.
12v en inv. nr. 266. Aten, 1995, 82-84.



treffende de ringdijk en ringvaart mochten zij pas na overleg en ‘consent’ in ac-
tie komen.224 De stad aarzelde niet van haar rechten gebruik te maken en
schroefde haar eisen in 1642 nog wat op.225 De westelijke ringvaart moest nu zelfs
21,5 roede (74 m) breed worden, 5,5 roede (19 m) meer dan eertijds was afge-
sproken.226 Met deze bepaling zag Alkmaar, als octrooihouder van de Schermer,
kans het kanaal geschikt te maken als onderdeel van haar uitwatering naar het
zuiden. Afgesproken werd dat pas tot sluiting van de ringdijk mocht worden
overgegaan na uitvoering van alle met Uitwaterende Sluizen en de steden over-
eengekomen maatregelen.

De Alkmaarse bestuurders wisten ook hun resterende verplichtingen op het
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224  Voor het contract van 2 december 1631 tussen de bedijkers van de Starnmeer en Alkmaar zie: Danner,
De Starnmeer en Kamerhop, 23-24.
225  Aten, 1995, 82.
226  De eisen ten aanzien van de noordelijke ringvaart werden in deze overeenkomst iets verzacht. Deze
hoefde nog maar 8 roede breed te worden.

Afb. 5.8.10  De bedijkers van de Starnmeer werden met grote extra kosten opgezadeld. De bestuurders van de
Schermer wisten hun verplichting tot aanleg van een brede vaart door de Wouden (de Starnmeer vaart), on-
derdeel van een nieuwe uitwatering naar het zuiden, op de kleine droogmakerij af te wentelen. Kaart van het
Noorderkwartier, J.J. Dou, 1680, detail (noorden links). 



traject tussen Knollendam en het Twiske op de Starnmeer af te wentelen. De be-
dijkers voelden hier niets voor, maar zagen zich gedwongen akkoord te gaan. Ze
wisten slechts een toezegging van 15.000 gulden als bijdrage in de kosten te krij-
gen.227 Alkmaar en daarmee de Schermer kwamen zo wel heel voordelig van hun
verplichting af. En daar bleef het niet bij. In het vorige hoofdstuk kwam al naar
voren dat de Alkmaarse bestuurders deze toezegging niet nakwamen. Na be -
taling van de eerste termijn werd op het nog uitstaande bedrag beknibbeld on-
der het mom van kwijtschelding van een door de Starnmeer opgebouwde schuld.
De uiteindelijke bijdrage bleef beperkt tot 5.000 gulden.228

Bovenstaande opsomming maakt duidelijk hoe zwaar de bedijkers van de
Starnmeer het van hun invloedrijke tegenspelers te verduren hadden. Door het
ontbreken van rekening- en kasboeken uit de desbetreffende periode zijn we
niet in staat de kosten die uit alle verplichtingen voortvloeiden te kwantificeren.
Dat het om aanzienlijke bedragen ging, ligt echter voor de hand. De bedijkings-
kosten zijn er op zijn minst door verdubbeld en misschien wel verdrie- of ver-
viervoudigd. Als we ons realiseren dat de oorspronkelijke bedijkers, de regeer-
ders van de Rijp, heel wat minder kapitaalkrachtig waren dan de kooplieden en
regenten die normaal het voortouw bij een bedijking namen, dan wekt het wei-
nig verbazing dat de situatie hen al snel boven het hoofd groeide. Maar ook de
bedijkers die onder leiding van Reinier Pauw de onderneming in 1638 overna-
men, zullen de gang van zaken met zorg hebben aangezien.

5.9  Overige uitgaven

Van de overige uitgaven waren die gerelateerd aan het op orde brengen van de
infrastructuur het grootst (tabel 5.4). De kilometers lange vaarten en sloten ver-
gden samen met de wegen, bruggen en sluizen zoveel geld, dat deze uitgavenru-
briek met een aandeel van tussen de 13 en 17 procent van de bedijkingskosten
qua geldomvang in alle polders op de vierde plaats kwam. De rekeningboeken
kennen geen rubriek infrastructuur. De bedragen in tabel 5.4 zijn verkregen
door sommatie van de uitgaven in al die rubrieken, waarvan de titel doet ver-
moeden dat zij op dit projectonderdeel betrekking hebben. De transparantie is
soms echter ver te zoeken, het is lang niet altijd duidelijk waartoe bepaalde uit-
gaven dienden. Bij de uitgaven gerelateerd aan de aanleg van het grote netwerk
van vaarten en sloten kan echter nergens twijfel bestaan. We zullen het bij gebrek
aan betere informatie met de beschikbare gegevens moeten doen.

Met de centrale inkoop van hout, steen en andere bouwmaterialen was ook
veel geld gemoeid. Het beslag dat deze uitgavenpost op de beschikbaar gemaak-
te middelen legde varieerde tussen de 7 en 11 procent. Binnen de rubriek vorm-
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227  RAA, AWSt inv. nr. 46; 3 juli 1640. Zie ook hoofdstuk 4.
228  RAA, AWSt inv. nr. 46; 13 april 1643.



den de uitgaven aan hout, net als in de Schermer, overal de grootste kostenpost.
Veel detail laten de rekeningboeken ten aanzien van de meeste betalingen niet
los. De achtergrondinformatie beperkt zich doorgaans tot summiere beschrij-
vingen als ‘een portie hout ten behoeve van de bedijking gekocht’.229

Leningen speelden, zoals eerder in dit hoofdstuk al naar voren kwam, bij de
meeste bedijkingen geen rol van betekenis. Alleen in de Schermer en Starnmeer
maakten de bedijkers meer dan mondjesmaat van deze financieringsmogelijk-
heid gebruik. In de overige polders zorgden de bedijkers ervoor dat eventuele
schulden nog in hetzelfde jaar werden afgelost. Op de voor korte termijn aange-
gane leningen moest natuurlijk ook rente worden betaald, maar de desbe-
treffende bedragen waren zo klein dat ze op het totaal van de bedijkingsuitgaven
haast verwaarloosbaar waren.

Belangrijk, tenslotte, waren nog de uitgaven samengevat onder titels als ‘vaca-
tien, verschoten penningen en tractementen’.230 Hoewel het hier gaat om de sa-
larissen en onkostenvergoedingen van de bestuurders en personeelsleden in vas-
te dienst van de polder, alles bijeen maar een kleine groep, lopen de uitgaven in
deze rubriek toch nog hoog op: 4 tot 9 procent van de bedijkingskosten. Dat
komt omdat de terugbetaling van allerlei door de polderbestuurders voorge-
schoten uitgaven ook onder deze rubriek werd verantwoord. Over de bestem-
ming van de voorgeschoten penningen laten de rekeningboeken weinig los en
dat terwijl het vaak om vele honderden guldens per bestuurder ging.

Wel verschaffen de rekeningen ons een goed inzicht in de hoogte van de sala-
rissen (tabel 5.12) en de dag- en onkostenvergoedingen. Tijdens de jaren van be-
dijking waren de uitkeringen aan dijkgraaf, heemraden, penningmeester en se-
cretaris relatief hoog, maar naarmate de werkzaamheden in omvang afnamen en
de desbetreffende functies minder tijd vergden, gingen de tractementen snel
omlaag. Vergelijken we de hoogte van de salarissen in de verschillende polders,
dan is er geen duidelijke trend waarneembaar. Hoogstens kunnen we conclude-
ren dat de beloningen in grote polders als de Beemster en de Schermer hoger
 lagen dan elders. In de Zijpe lagen de salarissen, afgezien van die van de pen-
ningmeester, het laagst. Genoemde verschillen zien we niet alleen tijdens de in-
poldering, maar ook in de jaren daarna.

De functies van dijkgraaf en penningmeester werden het hoogst gewaardeerd,
zowel tijdens de hectische bedijkingsperiode als daarna. De beloningen voor
deze twee functionarissen ontliepen elkaar niet veel, behalve in de Zijpe. Daar
ontving de penningmeester tijdens de eerste twee jaren van de bedijking bijna
zeven keer zoveel als de dijkgraaf, een functionaris met een toch veel grotere ver-
antwoordelijkheid.231 De beloningsstructuur van de Zijper penningmeester was
ook van opzet fundamenteel anders dan die van zijn collega’s in de andere pol-

5  Van de Zijpe tot de Starnmeer – inkomsten en uitgaven 301

229  RAA, AWH inv. nr. 255 f. 204v e.v.
230  RAA, AWH inv. nr. 255 f. 250.
231  Op deze discrepantie zijn we in het vorige hoofdstuk al ingegaan.



ders. Zijn jaarsalaris was direct gekoppeld aan de door hem beheerde geld-
stroom.232 In 1597 had hij recht op 1,25 procent van alle inkomsten. Dit kwam
neer op 4.029 gulden.233 In 1598 waren de inkomsten en uitgaven van de polder
aanmerkelijk kleiner en om een teruggang in salaris te voorkomen, mocht hij
toen 2 procent van de ontvangst aan zichzelf uitkeren: 4.000 gulden.234 In de ja-
ren daarna werd het mechanisme van een aan de kasstroom van de polder ge-
koppeld inkomen losgelaten. Adriaan du Gardijn moest voortaan net als alle an-
dere functionarissen genoegen nemen met een jaarlijks vast te stellen salaris. Hij
ging er daarmee behoorlijk op achteruit. Du Gardijn trad echter ook op als pen-
ningmeester in de afdelingen waarin de polder was opgedeeld en ook daar be-
droeg zijn ‘weddens’ een percentage van de elk jaar opgehaalde gelden.235 Hier
hanteerde men als norm de twintigste penning, dat wil zeggen 5 procent van de
afdelingsomslagen. In de eerste jaren kwam dat neer op vele tientallen guldens
per afdeling. Omdat de penningmeester zijn nevenrol in 20 afdelingen vervulde,
betekende dit een aanzienlijke extra bron van inkomsten. Gunstig voor hem was
verder dat men in de afdelingen het aan de geldstroom gekoppelde belonings-
systeem nog gedurende lange tijd handhaafde.

De hoofdingelanden kregen geen vaste uitkering. Zij declareerden slecht hun
kosten en ontvingen een van te voren vastgesteld bedrag voor elke dag die zij aan
de bedijking besteedden. In de meeste polders bedroegen deze ‘vacatiën’ 3 gul-
den per dag. Daar kwamen reis- en verblijfskosten dan nog bovenop. De heem-
raden kregen doorgaans wel een vast tractement, maar als hun aanwezigheid in
de polder vereist was, maakten ook zij aanspraak op een dagvergoeding en reis-
kosten. De daggelden waren doorgaans gelijk aan die van de hoofdingelanden.
In de Beemster en Purmer gold een afwijkende regeling. De heemraden hadden
daar evenmin als de hoofdingelanden recht op een jaarsalaris. Zij moesten het
met hun daggelden en onkostenvergoedingen doen. In de Purmer sloot men
zich na de bedijking echter al spoedig bij de regeling in de andere polders aan
en ontvingen de heemraden ook daar een jaarlijkse toelage. In de Zijpe kregen
de heemraden eigenlijk ook geen beloning voor hun inspanningen. Hun jaar-
lijkse toelage van 200 gulden was slechts bedoeld als vergoeding voor de kosten
van een paard, nodig om het werk in de polder uit te kunnen voeren.236 De se-
cretaris kwam er het meest bescheiden vanaf. Hij verdiende niet veel meer dan
een ongeschoolde arbeider, met dat verschil, dat hij voldoende tijd overhield
voor andere activiteiten.
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232  Een beloningssysteem dat een salaris koppelt aan de kasstroom bergt kiemen tot ontsporing in zich.
De penningmeester mist de noodzakelijke drijfveer inkomsten en uitgaven in toom te houden en kan in de
verleiding komen inkomsten en uitgaven met enkele creatieve, boekhoudkundige, ingrepen op te krikken.
233  RAA, AWZ inv. nr. 179, f. 217.
234  RAA, AWZ inv. nr. 180, f. 157v.
235  Zie bijvoorbeeld het rekeningboek van de polders A en B over het jaar 1597: RAA, AWZ inv. nr. 214, f.
11v.
236  RAA, AWZ inv. nr. 179, f. 213v.



Tabel 5.12  Salaris van functionarissen in dienst van de polder.

Zijpe      Wwd         Bm         Pur           Wor          Hhw        Sch
(gld/jaar)(gld/jaar)(gld/jaar)(gld/jaar)(gld/jaar)(gld/jaar)(gld/jaar)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
periode tot verkaveling

dijkgraaf 600 1200 800 700 900 1200
heemraad 200 a) a) 500 600 600
penningmeester 4029 1200 800 600 1200 1200
secretaris 200 400 400 300 400
molenaar 30 150 110 151 100 100

vijf jaar na verkaveling
dijkgraaf 200 50 375 250 400
heemraad 100 25 a) 150 200 60
penningmeester 600? 300 300 300 300 500
secretaris 60 300 275 100
molenaar 60 70 100 100 110 80 100

tien jaar na verkaveling
dijkgraaf 200 100 500 400 250
heemraad 20 70 geen 150 110
penningmeester 400 200 300 300 300
secretaris 100 60 300 275
molenaar 60 70 - 80 80 100 110 80 100

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a Heemraden ontvingen alleen een dagvergoeding. Deze bedroeg doorgaans 2,5 à 3 gulden per
dag
Bronnen: rekeningboeken van de polders.

Het beslag dat de polderbestuurders, penningmeester en secretaris met hun
tractementen en vergoedingen op het budget van de penningmeester legden,
kan niet nauwkeurig worden achterhaald. Daarvoor lopen de declaraties van
tractementen, gemaakte onkosten en voorgeschoten penningen teveel dooreen.
We kunnen daar echter wel een slag naar slaan. Nemen we voor de hoogte van de
uitkeringen de Heerhugowaard als voorbeeld en gaan we uit van 6 heemraden,
dan berekenen we salariskosten van 6.000 gulden per jaar, ofwel 30.000 gulden
voor de gehele vijfjarige bedijkingsperiode.237 Tellen we daar nog de helft voor
onkostenvergoedingen bij op, dan komen we op een totaal van ongeveer 50.000
gulden. Het is duidelijk dat er van polder tot polder grote verschillen voorkwa-
men. Niettemin toont bovenstaande berekening aan dat het om een aanzienlij-
ke bedrag ging.

Gezien het grote aantal molens in de verschillende polders mogen we ver-
wachten dat ook de molenaarssalarissen een duidelijk stempel op de bedijkings-
kosten drukte. De bedijkers zagen echter kans het loon zo laag te houden, dat dit
wel meeviel (tabel 5.12). De molenaars waren het gehele jaar in dienst van de
polder, maar in hun verdiensten kwam dat niet tot uiting. Met een loon van om
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en de nabij 100 gulden per jaar en soms nog lager bleven zij ver achter bij de on-
geschoolde arbeiders die voor eenvoudig graaf- of baggerwerk werden inge-
zet.238 In de Purmer met 15 molens kwamen de molenaarskosten in hooguit drie
operationele jaren dan ook niet boven de 5.000 gulden uit. In de Heerhugo-
waard en de Schermer met hun grotere molenbestanden lagen de kosten van-
zelfsprekend hoger, maar meer dan 15.000 gulden werd ook hier niet aan deze
post uitgegeven.

Anders dan bij de polderbestuurders ging het loon van de molenaars na het
gereedkomen van een bedijking niet omlaag. Wel probeerden de hoofdingelan-
den de tractementen aan ontwikkelingen in de markt aan te passen, ook al kwa-
men tussen de polders grote verschillen voor. Opmerkelijk zijn de hoge bedra-
gen die in de Wijde Wormer werden uitgekeerd. Het maalloon werd weliswaar
snel naar meer marktconforme waarden teruggebracht, maar bleef niettemin op
een hoger niveau liggen dan in de andere polders.239 Het minst verdienden de
molenaars in de Zijpe en Wieringerwaard, ook in later jaren. Waarom de pol-
derbestuurders zich deze lage lonen konden permitteren, is niet geheel duide-
lijk. Waarschijnlijk hoefden de molenaars daar minder uren in hun molen te ma-
ken en hielden zij meer tijd over om bij te verdienen. Daarnaast waren er
misschien verschillen in secundaire arbeidsvoorwaarden zoals gratis onderdak,
de beschikking over een stuk grond en inschakeling bij werkzaamheden in de
polder. Over deze factoren valt weinig terug te vinden. Molenaarsreglementen
verschenen meestal pas verscheidene jaren na droogmaking. Dat de molenaars
ook in de beginjaren al aan een streng toezicht waren onderworpen, lijdt echter
weinig twijfel. Speciaal hiertoe aangestelde ’opzienders’ hielden hun functione-
ren in de gaten en hadden als opdracht de molenaars ‘te porren bij nacht ende
ontij tot het maelen’.240 Maar ondanks de strenge regels waaraan zij zich hadden
te houden, hielden de molenaars ongetwijfeld voldoende tijd over om geld bij te
verdienen.

Het overige personeel in dienst van de polder was zo klein in aantal dat hun
verdiensten in het grote geheel van de uitgaven nauwelijks opvielen. Het ging
om enkele bodes, een beheerder van het terrein met de centraal ingekochte ma-
terialen en meestal een timmerman met toezicht op een goed verloop van de di-
verse projecten. In sommige polders komen we verder nog 2 of 3 hellebaardiers
tegen, die de dijkgraaf moesten bijstaan in het handhaven van de orde.241 Het
stelde qua kosten allemaal niet veel voor. De bedijkers waren meer geld kwijt aan

304 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

238  Het loon van ongeschoolde arbeiders varieerde afhankelijk van de arbeidsmarkt en het seizoen. Tij-
dens de droogmaking van de Beemster lag het op 12 à 16 stuivers per dag, ruim 20 jaar later bij de droog-
making van de Schermer op 16 à 20 stuivers.
239  Dit kan te maken hebben gehad met het voor de polderbestuurders onoplosbare probleem van over-
vloedig kwelwater in deze polder, waardoor de molenaars in droge periodes langer moesten doormalen..
240  RAA, AWZ inv. nr. 214, 11.
241  Hellebardiers worden genoemd in de rekeningboeken van de Zijpe en de Wijde Wormer: RAA, AWZ
inv. nr. 179 f. 216v; WA, AWWo inv. nr. 43 f. 226 en 320.



de landmeters. Deze specialisten hadden geen vaste aanstelling, maar kregen per
dag uitbetaald. Zij waren van begin tot einde bij een bedijking betrokken, en
brachten samen met hun knechten een groot deel van het jaar in de polder door.
Pas nadat alle kavels na toewijzing op hun afmetingen waren gecontroleerd, nam
de behoefte aan hun expertise af. Met minstens 3 landmeters per polder, die ge-
durende 4 of 5 jaar ieder minimaal 100 dagen per jaar tegen een dagvergoeding
van 2,50 à 3 gulden werden ingehuurd, kunnen de door deze specialisten gede-
clareerde bedragen op bij elkaar vele duizenden guldens per bedijking worden
berekend. Daar waren de kosten voor het maken van één of meerdere kaarten
dan wel bij inbegrepen. De uitgaven aan notarissen, taxateurs en andere specia-
listen waren beduiden lager. Hun dagvergoeding lag op hetzelfde niveau als dat
van de gezworen landmeters, maar hun betrokkenheid was veel minder groot.

In het vorige hoofdstuk zijn we bij de Schermer ook nog een uitgavenrubriek
voor ‘alrehande saecken’ of, zoals wij zeggen, ‘diverse’ tegengekomen.242 Het
overzicht in tabel 5.6 maakt duidelijk dat niet alle polders van een dergelijke ver-
gaarbak gebruik maakten. De rekeningboeken van de Zijpe, de Purmer en de
Wijde Wormer kennen een dergelijke rubriek niet. Hierbij moet wel worden aan-
getekend dat de rekeningen van de Purmer vrijwel allemaal de laatste katernen
kwijt zijn, net dat gedeelte waarin deze rubriek doorgaans staat opgenomen. In
de Beemster liep de uitgaven onder een soortgelijke, nietszeggende verzamel-
naam het hoogst op, bijna 5 procent van het totaal. We komen hier uitgaven van
de meest uiteenlopende aard tegen. Als voorbeelden noemen we de uitgaven
aan kruiwagens, de betaling aan een molenmaker uit Graft als ‘inventeur’ van
molens met twee schepraderen en een genoegdoening voor de dijkgraaf van Uit-
waterende Sluizen, Elias Capelman. Deze laatst kwam niet alleen op voor de be-
langen van de Schermerboezem, maar wilde ook de schade die hij zelf van de be-
dijking meende te ondervinden, vergoed krijgen.243

5.10  Samenvatting en conclusies

De investeringen in de zeven landaanwinningsprojecten waarvan wij de gegevens
hebben achterhaald, liepen uiteen van ruim een half miljoen gulden in de Zijpe
en de Wijde Wormer tot tweeënhalf miljoen gulden in de Schermer (tabel 5.3).
Gezamenlijk vergden deze bedijkingen, die driekwart van de totale landaanwin-
ning in Noord-Holland boven het IJ in de jaren vóór 1650 voor hun rekening na-
men, bijna 8 miljoen gulden.244 De verschillen in bedijkingskosten waren groot.
In de Beemster was men 260 gulden per hectare kwijt, in de Starnmeer vier keer
zoveel. De overige polders, met uitzondering van de goedkopere Zijpe, lagen tus-
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sen deze twee uitersten in. In de droogmakerijen namen de kosten voor oud
land als uitgavenpost overal de meest prominente positie in (tabel 5.4). Van de
overige projectonderdelen wisselden ringdijk en ringvaart, molens en infrast-
ructuur elkaar in belangrijkheid af.

De Zijpe nam in elk opzicht een uitzonderingspositie in. Allereerst profiteerde
de polder in 1597 van restanten van bij vorige bedijkingen gerealiseerde werken.
Verschillende dijkvakken waren nog in zo goede staat, dat zij zonder meer in de
nieuwe ringdijk dienst konden doen.245 Sterk in het voordeel van deze bedijking
werkte verder dat geen grond hoefde te worden aangekocht. De polder bespaar-
de zich daarmee een uitgavenpost die bij de droogmakerijen doorgaans de num-
mer één positie innam. De hoge ligging van de polderbodem, tenslotte, maakte
het mogelijk om met één maaltrap toe te kunnen. Naast alle deze pluspunten was
de Zijpe in één opzicht in het nadeel. Daar waar dijkherstel geboden was, waren
de bedijkers meteen veel geld kwijt. De aan de omstandigheden aangepaste bouw-
technieken en de forse afmetingen van de zeewerende dijken maakten dat de uit-
gaven aan dit projectonderdeel hoger opliepen dan in de droogmakerijen. Maar
zelfs met deze handicap viel de definitieve bedijking van de Zijpe, uitgedrukt in
gulden per hectare, goedkoop uit. Zeker als we ons realiseren dat het contribu-
abele deel van de polder nog niet de helft van het oppervlak besloeg.

De droogmakerijen leken qua bedijkingsproblematiek en aanpak veel op el-
kaar. Meerdere factoren leidden niettemin tot sterk uiteenlopende kosten. De
belangrijkste zijn schaalgrootte, prijsstijgingen en een alsmaar strenger eisen-
pakket van de kant van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen.
Schaalgrootte uitte zich in de relatieve lengte van de ringdijk en ringvaart. Bij
overigens gelijke afmetingen (breedte en diepte) van de ringvaart waren kleine
polders duurder uit. In de Schermer wogen de voordelen van schaalgrootte niet
op tegen de eisen die Uitwaterende Sluizen aan de breedte van de ringvaart stel-
de. Ondanks de relatief kleine lengte van de ringdijk en ringvaart lagen de kos-
ten hiervoor in deze polder op vrijwel hetzelfde niveau als in de veel kleinere Wij-
de Wormer. Het schaalvoordeel liet zich ook gelden bij de aankoop van oud land.
Het benodigde oppervlak was immers gerelateerd aan de lengte van de ringdijk.
Bij de Beemster en Schermer liet deze wetmatigheid het in zoverre afweten, dat
hier ook voor de nieuwe uitwateringen land nodig was.

Voor de uitgaven aan molens maakte het in principe niet uit hoe groot de pol-
der was. Het aantal molens was immers gerelateerd aan het polderoppervlak.
Grote meren waren doorgaans echter dieper en extra maaltrappen leidden tot
hogere uitgaven. In de praktijk liep de molendichtheid - het aantal molens per
hectare – van polder tot polder sterk uiteen. Hoge concentraties waren vaak het
gevolg van hoogteverschillen binnen een polder, die een opsplitsing in kleinere
afdelingen nodig maakten. Het zuinigst sprongen de bestuurders van de Purmer
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met deze parameter om. Toen het molenbestand daar zijn definitieve opstelling
bereikte, telde de polder 148 hectare per molen. De Beemster en de Wijde Wor-
mer bleven hier niet ver bij achter. In de Schermer en de Heerhugowaard lagen
de verhoudingen stukken ongunstiger. Betrekken we de strijkmolens van de
Heerhugowaard mede in onze beschouwing, dan was de molendichtheid van die
polder bijna twee keer zo groot als in de Purmer. Een dergelijk verschil uit zich
vanzelfsprekend in de kosten.

In het vorige hoofdstuk kwam al naar voren dat de bedijkingsuitgaven van de
Schermer als gevolg van door Uitwaterende Sluizen opgelegde maatregelen met
ongeveer de helft omhoog gingen. De andere droogmakerijen kregen eveneens
met het hoogheemraadschap te maken en de Heerhugowaard daarnaast nog
met de bestuurders van de Raaksmaatsboezem. De projecten die daar uit voort-
vloeiden stuwden de kosten overal omhoog, maar nergens in die mate als in de
Schermer. De verhogingen bleven doorgaans ruim onder de 10 procent steken,
zelfs in de Beemster, waar de bedijkers een geheel nieuwe uitwatering moesten
aanleggen, en in de Heerhugowaard, die met 12 strijkmolens werd belast.

Geldontwaarding speelde gemeten naar huidige maatstaven geen al te grote
rol in de eerste helft van de zeventiende eeuw.246 Een doorgaande economische
groei zorgde echter wel degelijk voor een opwaartse druk op de prijzen en ook
de arbeidskosten gaven een stijging te zien. Volgens een door De Vries en Van
der Woude gemaakt overzicht van het verloop van het gemiddelde nominale
dagloon in West-Nederland groeide dit tussen 1600 en 1650 met bijna 50 pro-
cent, van 13 naar 19 stuivers (bijlage 7).247 De sterkste stijging deed zich voor tus-
sen 1620 en 1630. Met ongeschoolde arbeid als belangrijke, zo niet belangrijkste,
kostenfactor bij de bedijkingen moeten we verwachten dat deze stijging tot ui-
ting komt in de hoogte van de bedijkingskosten. De verschillende projecten von-
den immers meerdere jaren en soms decennia na elkaar plaats. Om dit na te kun-
nen gaan moeten we inzage hebben in de hoogte van de lonen die de aannemers
aan hun arbeiders uitbetaalden. De rekeningboeken laten zich daar echter niet
over uit. Die vermeldden slechts hoeveel een bepaald project kostte. Maar het
kwam ook voor dat er kleine klussen moesten worden geklaard, waar de bedij-
kers zelf arbeiders voor inhuurden en in die gevallen vinden we naast de uitbe-
taalde bedragen soms ook de hoogte van daglonen terug. Deze vertonen een
aanzienlijke spreiding, ook per bedijking, zodat het niet goed doenlijk is uit de
kleine database het gangbare loonniveau in een bepaald jaar af te leiden. Nemen
we de bedijkingen van de Beemster en de Schermer als voorbeeld, dan vinden we
niettemin een goede overeenkomst tussen de in de droogmakerijen gevonden
waarden en die in het overzicht van De Vries en Van der Woude. In de Beemster

5  Van de Zijpe tot de Starnmeer – inkomsten en uitgaven 307

246  De Vries en Van der Woude, 1995, 44, 238-255 en 703-713.
247  De Vries en Van der Woude, 1995, 705. Overzichten op websites van het IISG betreffende de ‘value of
the guilder’ (iisg.nl/hpw/calculate.php en iisg.nl/hpw/brenv.xls) laten een groei zien die hier niet veel van
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varieerden de door ons achterhaalde daglonen tussen de 12 en 14 stuivers ver-
geleken met een gemiddelde van 14 stuivers in dezelfde periode in West-Neder-
land. In de eerste helft van de jaren dertig komen we in de Schermer lonen te-
gen variërend van 16 tot 20 stuivers tegen 18 stuivers die De Vries en Van der
Woude opgeven.

In hoofdstuk 3 is al ter sprake gekomen dat de grote vraag naar arbeid bij de be-
dijkingen het soms moeilijk maakte om op de gewenste korte termijn voldoende
personeel te vinden. Dat dit in de lonen weerspiegeld werd, ligt voor de hand. We
moeten dan ook voorzichtig zijn met het trekken van harde gevolgtrekkingen uit
genoemde bevindingen. Te meer daar we niet weten of de arbeiders in dienst van
een aannemer evenveel verdienden als hun collega’s die rechtstreeks door de be-
dijkers werden ingehuurd. Gaan we hier echter vanuit en baseren we ons voor het
gemiddelde dagloon op de gegevens van De Vries en Van der Woude, dan bere-
kenen we een stijging van de arbeidskosten in de periode tussen de bedijkingen
van de Beemster en de Schermer van ongeveer 40 procent. 

Grond was een andere belangrijke kostenfactor en grondprijzen waren even-
eens sterk in beweging in de desbetreffende periode. Eerder kwam al ter sprake
dat de bedijkers van de Schermer voor aangekocht land per hectare bijna de helft
meer moesten betalen dan hun collega’s in de Beemster ruim twee decennia eer-
der. Deze prijsstijging lag in dezelfde orde van grootte als die van de arbeidskos-
ten.

Overzien we nu het hele plaatje, dan ligt de conclusie voor de hand dat het ver-
schil in bedijkingskosten tussen polders voor een groot deel op het conto van
prijsstijgingen komt. Vergelijken we de Beemster en de Schermer weer, dan kun-
nen we de hogere bedijkingskosten van laatstgenoemde droogmakerij daar voor
40 à 50 procent aan toeschrijven.

Het benodigde geld werd vrijwel geheel door investeerders bijeengebracht. Ge-
durende een periode van drie tot vijf jaar zagen zij een niet aflatende stroom van
omslagen op zich afkomen. Bij elkaar opgeteld liepen deze heffingen hoog op. Van
leningen werd weinig gebruik gemaakt en andere financieringsbronnen speelden
geen rol van betekenis (tabel 5.3). Alleen in de Schermer en de Starnmeer liep de
uitstaande schuld op, in de laatste polder tot 13 procent van de totale uitgaaf.

Zoals gezegd namen de zeven polders waarvan we de bedijkingskosten hebben
achterhaald driekwart van de landaanwinst in Noord-Holland boven het IJ vóór
1650 voor hun rekening. Willen we een schatting maken van de totale kosten van
landaanwinning in die periode, dan mogen we er niet zonder meer van uitgaan
dat de resterende bedijkingen per aangewonnen hectare even duur waren. We
moeten rekening houden met enkele bijzondere kenmerken van de niet bij ons
onderzoek betrokken projecten. De overige drooggemaakte meertjes waren zon-
der uitzondering klein en veel van de bedijkingen vonden al vroeg in de desbe-
treffende periode plaats.248 Deze kenmerken hadden een tegengesteld effect op
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de kosten. De kleine oppervlakken maakten deze polders duurder, maar de vaak
lagere arbeidskosten en grondprijzen werkten gunstig uit. We weten niet in wel-
ke mate de voordelen tegen de nadelen opwogen. Nemen we een ruime marge,
waarin de bedijkingskosten per aangewonnen hectare varieerden van gemiddeld
de helft tot twee keer zo hoog als die van de bij de dit onderzoek betrokken pol-
ders, dan komen we op een totale uitgaaf van 9,5 à 13 miljoen gulden. De Vries
en Van der Woude schoten met hun raming van ‘minstens 10 miljoen gulden’
midden in de roos.249

5  Van de Zijpe tot de Starnmeer – inkomsten en uitgaven 309

249  De Vries en Van der Woude, 1995, 243.



6  Rendementen

6.1  Inleiding

Het door de investeerders op hun investeringen behaalde rendement kan op di-
verse manieren worden benaderd. In de meest voor de hand liggende methode
wordt de waarde van het aan het water onttrokken land, kort na drooglegging,
vergeleken met de hoogte van de investering. Gezien de schaarse beschikbaar-
heid van grondprijzen en de spreiding in waarden waar deze gegevens wel be-
schikbaar zijn, valt deze benaderingswijze echter moeilijk in de praktijk toe te
passen. Slechts een kleine minderheid van de nieuwe grondeigenaren deed zijn
landerijen al gelijk weer van de hand, zodat er maar weinig overdrachtsprijzen
tot stand kwamen. In die gevallen waar dat wel gebeurde, hullen de transportak-
tes zich meestal in stilzwijgen ten aanzien van de verkoopprijs. Een berekening
van het rendement aan de hand van de opbrengsten van de landerijen vlak na
hun ontginning blijkt eveneens moeilijk te realiseren. We hebben in geen enke-
le polder beslag kunnen leggen op exploitatierekeningen of andersoortige ad-
ministraties van boerenbedrijven uit de beginperiode. Ook pachtprijzen uit de
eerste jaren na de bedijking zijn maar mondjesmaat voorhanden. Er zat daarom
niet veel anders op dan de grond- en pachtprijzen over een langere periode te in-
ventariseren en deze vervolgens met de nodige voorzichtigheid te interpreteren.
Met deze benaderingsmethode kunnen we ons, ondanks alle lacunes, toch een
ruw beeld vormen van de financiële afloop van het bedijkingsavontuur, zoals dat
door de beleggers is ervaren. We krijgen zicht op de ontwikkeling van de waarde
van het drooggelegde land en komen zo te weten wanneer de participanten hun
gronden met winst van de hand konden doen en wat dat opbracht.

In de praktijk blijkt ook de ‘langere termijn’ benadering niet zonder proble-
men. Zelfs een inventarisatie die zich over meerdere decennia uitstrekte, levert
voor de meeste polders een bescheiden oogst aan grondprijzen op. Tevens wor-
den we, als gevolg van een grote variëteit in grondkwaliteit, ook binnen één en
dezelfde polder, geconfronteerd met sterk uiteenlopende prijzen. Van represen-
tatieve grondwaardes in een bepaalde periode is nergens sprake. Pachtprijzen lij-
den eveneens aan dit euvel, maar zij zijn tenminste in ruimere mate beschikbaar.
Het merendeel van de landerijen werd verpacht en de huurprijzen werden
meestal om de paar jaar vastgesteld.

In de jaren direct na de droogmaking was het vaak nog droevig met de nieuwe
landerijen gesteld. Op veel plaatsen liet de waterhuishouding te wensen over en
viel er als gevolg van te hoge, en soms ook te lage, waterstanden nog weinig met



het jonge land te beginnen. Zonder intensieve grondbewerking leverde het land
weinig op. Maar langzamerhand verbeterden de omstandigheden en kon het
nieuwe land beter met het oude land gaan concurreren. Deze kwaliteitsverbete-
ring vinden we vanzelfsprekend in de prijsontwikkeling terug. De veranderingen
in het prijspeil kunnen echter niet los worden gezien van fluctuaties in de eco-
nomie en de ontwikkeling van de grondprijzen in het omringende oude land. In
de eerste helft van de zeventiende eeuw stegen de prijzen overal in het Noorder-
kwartier uitbundig. In de loop van het derde kwart van de eeuw kwam echter een
einde aan de langdurige periode van hoogconjunctuur. Ook de agrarische sector
ondervond daar de gevolgen van. De prijsstijging stagneerde en geleidelijk zette
een daling in. We zullen bij onze analyse van de prijsontwikkeling in de polders
terdege met deze conjuncturele factor rekening moeten houden. Om de effec-
ten van een verbeterde bodemgesteldheid en een geoptimaliseerde waterhuis-
houding te kunnen onderscheiden van die van externe invloeden, was inzicht in
de ontwikkeling van grondprijzen in het omringende oude land gewenst. Prijs-
vergelijking tussen het nieuwe en het oude land stelt ons tevens in staat de prij-
zen in de jonge polders beter in perspectief te plaatsen. Bij het achterhalen van
grond- en pachtprijzen in het omringende land stuitten wij echter op het vrijwel
geheel ontbreken van bruikbare overzichten uit de desbetreffende periode. Di-
verse auteurs hebben al op deze gebrekkige kennis gewezen.1 Er restte ons dan
ook weinig dan het zelf opzetten van een bescheiden database.

Bij vergelijking van prijzen tussen polders onderling dient natuurlijk rekening
te worden gehouden met de uiteenlopende grootte van de morgen. Zoals we al
eerder gezien hebben maakten de Beemster, de Purmer en de Wijde Wormer ge-
bruik van dezelfde (Rijnlandse) oppervlaktemaat, maar in de Schermer was de
morgen 10 procent kleiner en in de Zijpe zelfs 21 procent. De morgen in de Wie-
ringerwaard, de Heerhugowaard en de Starnmeer was daarentegen iets groter,
zij het slechts 3 procent. Vooral eerstgenoemde verschillen zijn te groot om te
verwaarlozen. Toch zullen wij ons in onderstaande analyse vaak richten op prij-
zen per morgen. Voor rendementsberekeningen binnen één en dezelfde polder
is de grootte van de morgen niet relevant. Bij het raadplegen van eigentijdse do-
cumenten biedt deze aanpak het voordeel van herkenbaarheid. Alleen wanneer
het gaat om een vergelijking van prijzen tussen polders moet, waar nodig, wor-
den gecorrigeerd. Gezien de nauwkeurigheid van veel gegevens zal het achter-
wege laten van een dergelijke correctie echter niet snel tot een fout beeld leiden.

Voor het achterhalen van grond- en pachtprijzen is van diverse bronnen ge-
bruik gemaakt. Allereerst leverde beschikbare literatuur over het grondbezit
door de jaren heen in de Zijpe, de Wieringerwaard, de Beemster, de Schermer
en de Starnmeer de nodige bruikbare gegevens op.2 In deze studies lag de na-
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1  Van der Woude, 1972, 527-528; Kuys en Schoenmakers, 1981, 3.
2  Booy, 1993; Bouman, 1857, 267; Bremer, 1985 en 1989; Dekker, 1986, 1988, 1991 en 1998, passim; Dink-
la, 1989, 1990 en 1991 en Zijp, 1957, 39-44.
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druk weliswaar niet op landprijzen, maar diverse auteurs maken hier regelmatig
melding van. Bouman nam in zijn werk over de Beemster zelfs een tabel op, met
prijzen door de jaren heen.3

In de polderarchieven valt ten aanzien van grondprijzen betrekkelijk weinig te
vinden. Het meest informatief waren de stedelijke administraties opgezet in ver-
band met het beheer van stadskavels in de Beemster, de Purmer, de Wijde Wor-
mer, de Heerhugowaard en de Schermer. Deze dienden voor registratie van de
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3  Bouman, 1857.

Afb. 6.1  Polderwapens van de Zijpe en Hazepolder
(polderkaart van Jan Dirksz. Zoutman, 1665, gegra-
veerd door R. Persijn), de Wieringerwaard (aange-
bracht op de buitenmuur van het Polderhuis), de
Beemster (wapensteen in de Hornsluis te Schardam),
de Purmer (polderkaart van L. van Teylingen,
1627), de Heerhugowaard (polderkaart, gegraveerd
door Claes Jansz. Visscher naar Anthonis Metius,
1631), de Schermer (polderkaart (de ‘grote kaart’)
van Pieter Wils, 1635) en de Starnmeer (wapensteen
aangebracht op ’t Heerenhuis te Spijkerboor).
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Starnmeer

Heerhugowaard



overeengekomen pachtsom en de inning daarvan. Bij verkoop van kavels werd
daar eveneens melding van gemaakt.4 Notariële aktes vormen ook een interes-
sante bron, maar zij zijn helaas niet zodanig ontsloten dat gemakkelijk naar
grondprijzen kan worden gezocht. Helaas was daardoor de bruikbaarheid van
deze omvangrijke bron beperkt. Dat neemt niet weg dat dankbaar gebruik is ge-
maakt van door derden in overdrachtsaktes gevonden gegevens.5 De grondprij-
zen van het oude land om de droogmakerijen heen zijn terug te vinden in de re-
keningboeken aan de hand van de prijzen die de bedijkers betaalden voor de te
onteigenen strook land.6

Pachtprijzen kwamen met een grotere regelmaat tot stand dan transportprij-
zen en zijn over het algemeen makkelijker te achterhalen. Wij hebben vooral van
twee soorten bronnen gebruik gemaakt, namelijk van de hiervoor genoemde ad-
ministraties van het stedelijk grondbezit (rekeningboeken van de ‘extra-ordina-
ris thesaurier’ van de desbetreffende steden) en van belastingkohieren die wer-
den samengesteld met het oog op het Redres van de verponding. De op het
grondbezit in de polders gerichte rekeningboeken van Alkmaar en Purmerend
bieden een schat aan interessante en relevante informatie.7 Dankzij deze boeken
zijn veel huurcontracten bewaard gebleven en kunnen de overeengekomen
pachtsommen gedurende een reeks van jaren worden gevolgd. Jammer genoeg
werd de ‘extraordinaris’ boekhouding in beide steden in het midden van de ja-
ren veertig van de zeventiende eeuw stopgezet. De gegevens kwamen daarna te-
recht in de rekeningboeken van de ‘ordinaris’ stadsthesaurier. Dit laatste was
waarschijnlijk al vanaf het begin het geval bij enkele andere steden met bezittin-
gen in de polders, zoals Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. De rekeningboeken
van deze steden uit de desbetreffende jaren bevinden zich helaas niet meer in de
stedelijke archieven. Op het Redres van de verponding als informatiebron ko-
men we in de volgende paragraaf terug.

6.2  Hoogte van de investeringen

Om uitspraken over de behaalde rendementen te kunnen doen, moeten we al-
lereerst de hoogte van het geïnvesteerde bedrag kennen. Voor de doorsnee be-
legger bestond de investering uit twee componenten: het geld dat hij had be-
taald om in de bedijking te mogen participeren, verder aangeduid als de
inkoopsom, en de tijdens de bedijkingsjaren betaalde omslagen.
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4  WA, OA Purmerend, inv. nr. 152 en RAA, OA Alkmaar, inv nrs. 572 en 2220-2223.
5  Onze dank gaat uit naar J. Bremer voor gegevens met betrekking tot de Zijpe en de Wieringerwaard.
6  Voor het achterhalen van de bedragen die bij aankoop van het voor de bedijking benodigde omringen-
de land zijn betaald, is van de volgende bronnen gebruik gemaakt: de Beemster: Bouman, 1857, 274; de Wij-
de Wormer, WA, AWWo inv. nr. 242; de Heerhugowaard, RAA, AWH inv. nr. 255; de Schermer, RAA, AWS inv.
nrs 384-389 en de Starnmeer: RAA, AWSt inv. nr. 235.
7  WA, OA Purmerend, inv. nr. 152 en RAA, OA Alkmaar, inv nrs. 572 en 2220-2223.



De hoogte van het inkoopbedrag wisselde van polder tot polder en was verge-
leken met het gecumuleerde bedrag aan omslagen betrekkelijk klein. De in-
koopsom diende in eerste instantie tot dekking van de door de initiatiefnemers
gemaakte kosten in de aanloop naar een bedijking. Hierbij kan gedacht worden
aan uitgaven die te maken hadden met lobbyen in het Haagse regeringscentrum
en het over de streep halen van tegenstanders. Om veel meer dan reis- en ver-
blijfkosten en het fêteren van de onderhandelingspartners zal het echter niet
zijn gegaan. Geld kwam er bij het lobbywerk niet aan te pas. In plaats daarvan
kregen de belangrijkste tegenstribbelaars voorrang bij de uitdeling van de gron-
den en werd hen in sommige gevallen het betalen van de inkoopsom kwijtge-
scholden: zij werden ‘gegratificeerd’. Deze handelwijze vond ook veelvuldig toe-
passing bij het gunstig stemmen van hoge Haagse ambtenaren, die een
belangrijke stem hadden bij het toewijzen van het octrooi en wier invloed bij toe-
komstige beleidsbeslissingen te pas kon komen.

Voor het in bezit krijgen van de droog te leggen gronden, die grotendeels aan
de overheid (de ‘Grafelijkheid’) toebehoorden, hoefden de bedijkers niet in
eigen buidel te tasten. In plaats daarvan werden in het bedijkingsoctrooi afspra-
ken gemaakt, die inhielden dat de nieuwe grondeigenaren na afloop van een
vastgestelde periode een jaarlijks recht moesten betalen, de zogenaamde ‘Graaf-
lijkheids recognitie’. Volgens Bouman diende het via de inkoopsommen bin-
nengekomen geld in de Beemster wel tot betaling van het recht op gronden die
niet aan de overheid toebehoorden.8 Het betrof de Arenberger gronden, die de
bedijkers van de laatste eigenaar, Lambert Wijngaertsz. van Vollenhoven, hadden
overgenomen. In het in 1607 tussen de bedijkers van de Beemster gesloten ak-
koord valt dit niet met zoveel woorden terug te vinden. Er was slechts een clau-
sule opgenomen dat het via de inkoopsommen opgehaalde geld ‘tot gemeen
profijt’ van de bedijkers kwam: ‘Dat mede alle morgentalen, die wij uit kracht van
het octrooi zullen verkrijgen, ook door ons met algemeen advies of meeste stem-
men, op zekeren prijs zullen worden gesteld, om tot gemeen profijt betaald te
worden, zowel van diegene, die wij ook zelf uit de algeheele massa zullen bedij-
ken, als die wij aan anderen zullen verkoopen’.9 Met het ‘gemeen profijt’ hadden
de bedijkers hun eigen consortium op het oog.

Bij de droogmaking van de Purmer werd voor de overname van de gronden
van Volkert Overlander, heer van Purmerland, evenmin geld betaald. In plaats
daarvan zegden de bedijkers hem toe dat de toekomstige eigenaars van kavels
binnen het desbetreffende territoir een recognitie of erfpacht ‘te profijte van de
heere’ van 25 stuivers per morgen zouden betalen, ingaande 5 jaar na bedij-
king.10
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8  Bouman, 1857, 265.
9  geciteerd bij Bouman, 1857, 35.
10  WA, AWP inv. nr. 557.



Veel kosten hoefden de bedijkers in dit stadium dus nog niet te maken. Toch
maakten zij in alle droogmakerijen handig van de grote belangstelling gebruik
door bedragen te vragen variërend tussen de 27 en 46 gulden per ‘morgen wa-
ter’. Het heeft er alle schijn van dat zij het grootste deel van het op deze wijze bin-
nengekomen geld in eigen zak staken. De bedijkingsuitgaven werden er niet
mee bekostigd, anders zouden de rekeningboeken hier melding van hebben ge-
maakt.

In de polderarchieven valt weinig over de oogmerken van de inkoopsom en de
hoogte van de in de voorbereidingsfase gemaakte kosten terug te vinden. Alleen
in het archief van de Wijde Wormer zijn wij een afschrift tegengekomen van de
regeling die daar voor de uitgifte van de kavels water was opgesteld. Daarin was
opgenomen dat tot dekking van de vele kosten bij aanvraag en verkrijgen van het
octrooi boven de ‘principale kooppenningen’ nog eens 12 gulden per morgen
zou worden gevraagd.11 Hieruit blijkt dat de gemaakte kosten inderdaad be-
scheiden waren en dat het grootste deel van het aankoopbedrag een ander doel
moet hebben gehad, dat weinig anders kan zijn geweest dan het spekken van de
beurs van de organisatoren.

Tabel 6.1  Investering per morgen 

Zijpe Bm         Pur          Wor   Hhw        Sch       Str
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

inkoopsom gld/morgen 50a 27 40 55 27 27 40
omslagen gld/morgen 139 220 280 295 300 370 800

totale investering gld/morgen 189 247 320 350 327 397 840
totale investering gld/ha 269 290 376 411 373 514 958
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NB: voor aannames t.a.v. de inkoopsom zie tekst
a In de Zijpe hoefden de participanten zich bij de laatste bedijking niet meer in te kopen. Wel is
in deze tabel de waarde van de reeds in hun bezit zijnde gronden in de berekening meegenomen.
Bronnen: Rekeningboeken en resoluties van hoofdingelanden van de polders. Zie verder: Bouman,
1857, 264; WA, OA Purmerend inv. nrs. 94 en 323; WA, AWWo inv. nr. 6 en Van Zwet, 2004 'De fi-
nanciering van een droogmakerij in de 17e eeuw', 221.

De hoogte van de aankoopsom verschilde van polder tot polder (tabel 6.1). In de
Purmer en de Wijde Wormer waren de investeerders met bedragen oplopend tot
55 gulden per morgen meer kwijt dan in de Beemster en de Schermer, waar
slechts 27 gulden werd gevraagd.12 Van de andere polders zijn de aankoopprij-
zen niet bekend. Wel weten we dat toen de stad Alkmaar haar in de Starnmeer
bedongen kavels in 1636 van de hand deed, dus toen de bedijking nog groten-
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11  WA, AWWo inv. nr. 6 en nr. 29 f. 20.
12  Voor de Beemster zie: Bouman, 1857, 264: resoluties van hoofdingelanden 9 en 10 juli 1607; Purmer:
WA, OA Purmerend inv. nr. 94; Wijde Wormer: WA, OA Purmerend inv. nr. 323 en WA, AWWo inv. nr. 6;
Schermer: Van Zwet, 2004 ‘De financiering van een droogmakerij in de 17e eeuw’, 221.



deels plaats moet vinden, zij daar bedragen variërend van 36 tot 40 gulden per
morgen voor kreeg. De aankoopsom weerspiegelde waarschijnlijk de te verwach-
ten stijging van de grondprijs en tegen die achtergrond valt te begrijpen dat de
prijs van een morgen water bij doorverkoop geleidelijk steeg. Een jaar eerder
kreeg Alkmaar, bij teruggave van kavels die de bedijkers van de Schermer tekort
kwamen, 40 gulden per morgen uitgekeerd, in plaats van de 27 gulden die in
1633 als inkoopsom werd gevraagd. Dit betekende een forse stijging in twee jaar
tijd.13 Een jaar later, in 1636, wist zij bij verkoop van twee ondertussen gereedge-
komen kavels, al 60 gulden te bedingen.14

Voor de Heerhugowaard kennen we de hoogte van de aankoopsom niet en we
weten zelfs niet of de investeerders zich daar moesten inkopen. Bij gebrek aan
beter gaan we er vanuit dat dit wel het geval was en dat het bedrag gelijk was aan
dat in de Beemster en Schermer: 27 gulden per morgen. Bij de bedijking van de
Zijpe in 1597 was het mechanisme van inkopen niet aan de orde. De polder had
al meerdere bedijkingen achter de rug en het merendeel van de contribuabele
gronden was in handen van de vroegere ingelanden of hun erfgenamen. De ei-
genaren hadden de keuze tussen deelname aan de nieuwe bedijking of verkoop
van hun gronden. Voor zover we kunnen nagaan vertegenwoordigden die een
waarde van ongeveer 50 gulden per morgen.15 Ter wille van de rendementsbere-
kening zullen we dit bedrag bij het totaal van de omslagen voor deze polder op-
tellen. In het geval van de Wieringerwaard tasten we wat betreft de investerings-
kosten geheel in het duister. De lacune ten aanzien van de inkoopsom doet
daarom verder niet terzake.

De per morgen betaalde investeringsbedragen kunnen nu eenvoudig worden
berekend. Voor het totaal aan omslagen verwijzen we naar de vorige twee hoofd-
stukken en voor de inkoopsom gaan we er vanuit dat iedereen die moest betalen.
Het is niet duidelijk wie van de vrijstelling hebben geprofiteerd, zodat daar in het
verdere betoog geen rekening mee wordt gehouden. De resultaten zijn samen-
gevat in tabel 6.1. Gezien de parallel met de bedijkingskosten, die hiervoor aan
de orde kwamen, behoeven zij hier geen verder commentaar. Hoogstens willen
we er nogmaals op wijzen dat de inkoopsom slechts een bescheiden onderdeel
van de totale investering uitmaakte en dat het al of niet betrekken van deze pa-
rameter in de rendementsanalyse slechts in beperkte mate in de resultaten tot ui-
ting komt.
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13  RAA, AWS inv. nr. 384.
14  RAA, AWS inv. nr. 554.
15  Dekker, 1998, 24.



6.3  Pachtcondities

Bij de interpretatie van pachtprijzen als bron van inkomsten is het van belang te
weten of de verpachter de pachtsom geheel in eigen zak kon steken of dat hij een
groot deel weer kwijt was aan allerlei vaste lasten. Te denken valt daarbij aan om-
slagen, belastingheffingen en tegemoetkomingen in de door de pachter te ma-
ken kosten. De bruto pachtsom gaf vanzelfsprekend een vertekend beeld van de
opbrengst van een stuk land. Als de pachter daarentegen moest opdraaien voor
alle bijkomende kosten, was wel direct duidelijk hoeveel de verhuur opleverde.
In het geval van een netto huursom sprak men van ‘vrij geld’, als de onkosten er
nog vanaf gingen van ‘onvrij geld’ of ‘eensgeld’.

In de zestiende en zeventiende eeuw was het in het overgrote deel van het ge-
west Holland nog gebruikelijk om de huursom in vrij geld overeen te komen.16

Pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw kwam het systeem met onvrij geld
meer in zwang. De oorzaak van deze overgang lag waarschijnlijk in de omslag in
de economie. Steeds meer pachters konden hun polderlasten en belastingen
niet meer opbrengen en in die gevallen werden de grondbezitters voor de ach-
terstallige bedragen aansprakelijk gesteld. Om aan die ongewenste toestand een
einde te maken, gingen de landeigenaren er geleidelijk toe over om alle lasten
voor eigen rekening te nemen en deze door te berekenen in de huur.17 De door
ons onderzochte polders onderscheidden zich hierin, dat het concept van onvrij
geld daar al vanaf het begin opgang deed. Mogelijk zaten de polderbestuurders
hier achter. Het innen van de polderomslagen bij de over het algemeen niet on-
bemiddelde ingelanden was al geen eenvoudige klus, het aanspreken van de
armlastige boerenbevolking was naar alle waarschijnlijkheid onbegonnen werk.

Dat het bij de overeengekomen pachtsom in de polders om de bruto huur-
waarde ging, komt in allerlei administratieve overzichten duidelijk naar voren.
De term onvrij geld wordt regelmatig met zoveel woorden vermeld. De door de
steden Alkmaar en Purmerend speciaal voor hun gronden in de polders bijge-
houden boekhoudingen tonen aan dat zij de polderomslagen over de verhuurde
kavels betaalden.18 Ook de verpondingsregisters laten hier geen twijfel over be-
staan. In de desbetreffende kohieren laten de taxateurs zien hoe zij tot hun aan-
slagen kwamen.19 Zij vermelden voor iedere kavel de bruto huur en de hoogte
van de vaste lasten, leidden hier de ‘netto’ huur van af en gebruiken deze als ba-
sis voor de op te leggen belastingaanslag. Slechts een heel enkele keer werd in
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16  Kuys en Schoenmakers, 1981, 29. Volgens Kuys en Schoenmakers werden de Vroonlanden bij Alkmaar
en pachtgoederen in West-Friesland al in een vroegtijdig stadium op basis van ‘onvrij geld’ verpacht. In de
Beijerlanden werd het pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw gebruikelijk om op een systeem van
‘eens geld’ of ‘onvrij geld’ over te gaan: Baars, 1973, 115.
17  Baars, 1973, 116.
18  Zie voor de door Alkmaar bijgehouden administratie: RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 555-565 en voor Pur-
merend: WA, OA Purmerend inv. nr. 152.
19  RAA, AWZ inv. nr. 337; RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2205.



een huurcontract opgenomen dat de pachter de betaling van de verponding op
zich nam.20 Aanwijzingen voor pachtprijzen helemaal op basis van vrij geld zijn
wij nergens tegen gekomen.

Van der Woude is indertijd op de relatie tussen grond- en pachtprijzen inge-
gaan.21 Veranderingen in de grondprijs, zo stelt hij, zullen bij een systeem met
onvrij geld niet proportioneel in de huurwaarde tot uiting komen, aangezien de
vaste lasten daarin een stabiel element vormen. Het aan de grondwaarde gerela-
teerde deel van de pachtsom zou echter wel met de hoogte daarvan op en neer
moeten gaan, afhankelijk van de rentevoet. Er kon echter aan deze wetmatigheid
worden getornd. Van der Woude refereert daarbij aan omstandigheden, waarin
de situatie in de landbouw zo slecht werd, dat het voortbestaan van bedrijven op
grote schaal in gevaar kwam. In die gevallen kon de grondeigenaar bereid zijn de
pachtsom te verlagen tot een niveau beneden dat waarop hij zich van een rede-
lijk rendement verzekerde, in extreme gevallen zelfs tot onder dat van de vaste
lasten. Voor de eigenaar ging het er dan om te voorkomen dat de pachter voor
een onmogelijke opgave kwam te staan en uit de polder vertrok. Voortgaande ex-
ploitatie van de grond woog het zwaarst.

In de nieuwe polders deed dit fenomeen zich regelmatig voor. In de beginja-
ren waren de problemen extreem groot. De landerijen waren vaak nog drassig,
de grondsamenstelling hield te wensen over en alleen dankzij een jarenlang vol-
gehouden intensieve bemesting leverden de gronden wat op. Er werd veel ge-
vraagd van de financiële draagkracht van zowel de landeigenaren als van de boe-
ren die het land pachtten en met hun gezin van de opbrengsten rond moesten
zien te komen. De eigenaren mochten al blij zijn als hun uitgaven door de pacht-
som werden gedekt. Van een behoorlijk rendement op het geïnvesteerde ver-
mogen was voorlopig geen sprake. Over het algemeen waren zij echter vermo-
gend genoeg om deze klappen op te vangen. De positie van de pachters was
benarder. Over financiële buffers beschikten zij veelal niet. Soms waren de om-
standigheden zo slecht, dat zij hun betalingsverplichtingen niet konden nako-
men. Met het niet tijdig betalen van de huur of het verbreken van een contract
werd opmerkelijk clement omgegaan. In de huurcontracten was sprake van for-
se boetes en ‘twee suffisante borgen’ die zonodig aangesproken konen worden.
In de praktijk kwam het daar niet van. De grondeigenaren waren al blij als ze iets
ontvingen. Liever een klein beetje huur, dan niets. Ging een boer failliet, wat re-
gelmatig voorkwam, dan was er helemaal geen kijk op geld. In diverse polders
werd zelfs overeengekomen dat de pachter in het eerste jaar geen huur hoefde
te betalen. Hij moest dan wel de nodige inspanningen leveren om het land te
ontginnen: het slechten van oneffenheden, het verwijderen van ‘ruigte’ – na de
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20  Voorbeelden van deze uitzonderlijke maatregel, waarbij de pachter de verponding moest betalen, zijn
te vinden in de administratie van Purmerend met betrekking tot haar gronden in de Beemster: WA, OA Pur-
merend inv. nr. 152.
21  Van der Woude, 1972, 526-527.



bedijking overgebleven rommel, onkruid en riet – het graven van greppels voor
een betere waterafvoer, het plaatsen van afrasteringen en het opbrengen van
mest. Soms kreeg een pachter voor al dit werk zelfs geld toe.

In het begin hadden de partijen vaak nog niet door hoe moeilijk de omstan-
digheden waren. De in de Zijpe aanvankelijk overeengekomen huurprijzen ble-
ken al snel te hoog gegrepen en moesten worden aangepast. In de Wijde Wor-
mer, de Heerhugowaard en de Schermer lieten de grondbezitters zich
verblinden door de gunstige ervaringen in de Beemster en de nog niet zo lang
geleden drooggelegde Purmer. Maar ook in deze polders zakten de aanvankelijk
te hoog ingezette prijzen al snel naar meer realistische waarden, soms zelfs met
terugwerkende kracht.

In de huurovereenkomsten werden naast de huursom, de contractperiode en
de betaaltermijnen vaak allerlei clausules opgenomen. De belangrijkste bepaal-
den wat de pachter wel en niet met het land mocht doen en welke verplichtingen
hij kreeg opgelegd. Het was vrijwel altijd toegestaan om koeien te weiden of te
hooien. Op akkerbouw - het gebruik als ‘zaadland’ – waren de verhuurders over
het algemeen niet happig. De grond werd daarmee te veel uitgemergeld. Tegen
het voor eigen gebruik verbouwen van een klein stukje grond bestond echter
geen bezwaar. Op het niet nakomen van de verbodsbepalingen stond een forse
boete. Betalingen in natura kwamen voor, maar deze stelden weinig voor. Het
ging nooit om meer dan een paar lammeren, kalkoenen, kazen of zakken
graan.22 Soms liet de verpachter in de huurovereenkomst opnemen dat hij ge-
bruik kon maken van logeerruimte in de op het land neergezette boerderij en
dat de pachter voor vervoer heen en terug moest zorgen. Wij zullen deze posten
in het verdere betoog niet in onze beschouwing betrekken.

6.4  Belastingen

De nieuwe polders konden zich vanzelfsprekend niet onttrekken aan het inge-
wikkelde en uitgebreide stelsel van belastingen, waarmee de overheid met kunst
en vliegwerk probeerde aan de broodnodige financiën te komen.23 Voor het on-
derhavige onderzoek is de belastingheffing van belang, omdat de daarop betrek-
king hebbende documentatie een extra inkijk verschaft in de financiële gang van
zaken in de nieuw ontgonnen gronden. Diverse belastingen waren toegesneden
op het agrarisch bedrijf en de hoogte van de heffing was vaak indicatief voor de
opbrengst van het land of de intensiteit van het grondgebruik. Minstens even in-
teressant is de uitvoerige documentatie rond het verkrijgen van vrijstellingen
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22  Afspraken over leverantie van lammeren, kalkoenen, kazen en dergelijke kwamen in alle polders voor.
Zie ook: Zijp, 1957, 41.
23  Voor een overzicht van de belastingen in het gewest Holland zie: Engels, 1848, Sickenga, 1864 en Lies-
ker en Fritschy, 2004.



voor bepaalde belastingen, omdat daarin bijna altijd uitvoerig wordt ingegaan op
de financiële gang van zaken in de polder.

Verponding

Van oudsher behoorden de belastingen op onroerend goed, met name land, tot
de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de overheid. In de Bourgondische
tijd sprak men bij de heffing van belasting op onroerend goed van schildtalen of
morgentalen, aanduidingen die verwezen naar respectievelijk de naam van de
toenmalige munt, het schild, en de grootte van het grondbezit.24 In de loop der
tijd werd het schild als rekeneenheid vervangen door het pond en burgerde de
naam verponding voor deze belasting in. Een belangrijk verschil tussen de ver-
ponding en de schildtalen was dat, waar eertijds slechts werd gekeken naar de
hoeveelheid land, er bij de verponding ook rekening werd gehouden met de
waarde daarvan.25 Al snel na de aanvang van de Republiek werd het belasting-
stelsel onder de loep genomen en vanaf 1584 werden onroerende goederen be-
last met een heffing van een twaalfde deel (de 12e penning of 8,5 procent) van
de geschatte opbrengst in dat jaar. De hoogte van de verponding bleef geduren-
de enkele decennia ongewijzigd, maar in het begin van de twintiger jaren van de
zeventiende eeuw achtten de Staten van Holland en West-Friesland het raadzaam
de tarieven en heffingen in hun gewest te herzien.26 Niet alleen was de waarde
van de agrarische productie in de afgelopen periode sterk toegenomen, min-
stens even belangrijk was dat allerlei landerijen bij de laatste inventarisatie bui-
ten schot waren gebleven.27

In 1627 verschenen het ‘Redres Generael vande Verpondingen over den Lan-
de van Hollandt ende West-Vrieslande’ en de ‘Instructie voor de Wijckmeesteren
ende geswoorens etc’.28 De vernieuwde verponding werd vastgesteld op 20 pro-
cent van de zuivere huurwaarde: ‘opten vijfden penningh van de suyvere huy-
re’.29 Speciaal daarvoor aangewezen taxateurs kregen de opdracht nieuwe ko-
hieren samen te stellen van alle huizen en landen, waaronder de recent
‘aengewonnen / toe gemaeckte ofte bedijckte Landen’, met per perceel een op-
gave van de grootte van het land en de hoogte van de nieuwe aanslag, aangeduid
als het redres. De nieuwe polders ontkwamen dit keer niet aan de greep van de
fiscale autoriteiten. De taxaties in de reeds gereedgekomen polders vonden
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24  Engels, 1848, 54. De waarde van het schild varieerde met de tijd, maar was onder de laatste graven vast-
gesteld op 15 stuivers.
25  Engels, 1848, 148.
26  De in 1632 vastgestelde grondslag voor de verponding bleef tot het einde van de Republiek ongewij-
zigd, ondanks de forse schommelingen in grond- en pachtprijzen die zich in de tussenliggende periode
voordeden.
27  Engels, 1848, 150
28  RAA, AWS inv. nr. 233.
29  Het belastingpercentage voor huizen werd vastgesteld op 12,5 procent van de huur.



plaats in de jaren 1630-1632. De latere droogmakerijen kwamen in 1654 aan de
beurt, ter gelegenheid van een in dat jaar te heffen extra-ordinaris verponding.30

Omdat de verpondingswaarden waren gerelateerd aan de netto huurwaarde
rond 1630, vormen de belastingregisters een waardevolle bron bij het achterha-
len van pachtprijzen uit die periode. Toch dienen zij met enige terughoudend-
heid te worden gehanteerd. Als percelen werden verpacht, kwamen de vaste las-
ten bij het in de polders gehanteerde systeem van huurbetaling voor rekening
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30  Zoals later nog besproken zal worden, lagen de pachtprijzen in de jaren vijftig over het algemeen ho-
ger dan in de jaren dertig. In de Heerhugowaard en de Schermer, waar in de tussenliggende jaren veel werk
was verzet om de pas ontgonnen gronden in een betere staat te krijgen, had zich een relatief nog sterkere
stijging voorgedaan. Met hun late taxatie waren de polders dus duidelijk in het nadeel ten opzichte van ge-
bieden waar de inspectie begin jaren dertig had plaatsgevonden. Opmerkelijk genoeg zijn we deze consta-
tering nergens tegengekomen als argument om de verpondingsaanslag te verlagen. De polderbestuurders
gebruikten hun energie liever om een verlenging van de vrijstellingsperiode te te bewerkstelligen. Bij ge-
bruikmaking van verpondingswaardes als indicator voor de hoogte van de pachtprijzen moet bij vergelijk
tussen polders onderling met het bovenstaande rekening worden gehouden.

Afb. 6.4.1  ‘Placaet’ van het Re-
dres van de Verponding uit 1627,
met daarin de nieuw vastgestelde
regels voor belastingheffing over
onroerend goed. De Staten van
Holland en West-Friesland beslo-
ten tot een nieuwe taxatie van
alle onroerend goed om de verpon-
dingsaanslagen weer in overeen-
stemming te brengen met de in de
loop van de jaren sterk gestegen
prijzen.



van de eigenaar. Men sprak in een dergelijk geval van ‘eensgeld’ of ‘onvrij geld’.
In de vorige paragraaf is daar al in meer detail op ingegaan. Om de netto pacht-
opbrengsten te weten te komen, moesten de belastinginspecteurs de in huur-
contracten vastgelegde pachtsommen corrigeren voor polderomslagen en ande-
re jaarlijks terugkerende kosten. Pachtprijzen en omslagen konden eenvoudig
worden achterhaald. Lastiger lag dat met de uitgaven voor grondverbetering.
Soms was de kwaliteit van de landerijen dermate slecht dat er alleen na intensie-
ve bemesting nog iets mee viel te beginnen. De daarmee verband houdende kos-
ten kwamen in aanmerking voor aftrek, maar de hoogte daarvan was onderwerp
van debat. Er was de grondeigenaren veel aan gelegen hun kosten zo hoog mo-
gelijk op te voeren en de verleiding was dus groot de uitgaven bij opgave wat aan
te dikken. De taxateurs gingen uiteindelijk echter op hun eigen inzicht af en stel-
den zelf vast hoeveel mest redelijkerwijs noodzakelijk was om de gerealiseerde
pachtprijzen te kunnen handhaven.31 Of zij bij hun afweging objectief waren en
een juist oordeel velden, valt moeilijk na te gaan. In ieder geval is de gevolgde ar-
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31  RAA, AWZ inv. nr. 337.

Afb. 6.4.2  Voor de taxateurs
belast met de taxatie van onroe-
rend goed en vaststelling van de
verpondingsaanslagen verscheen
een handleiding (Instructie) met
daarin de regels waaraan zij zich
hadden te houden.



gumentatie niet altijd duidelijk en lijkt er soms sprake van een zekere willekeur.
Zo noteerden de ‘wijckmeesteren’ in 1630 bij hun inspectieronde in de Wijde
Wormer dat de polderlasten daar 8 gulden per morgen bedroegen.32 Het belet-
te hen niet slechts 5 gulden van de bruto pachtsom af te trekken om tot de zui-
vere huur te komen. In het belastingkohier maakten zij openlijk melding van
deze discrepantie.

De taxateurs hielden zich bij de vaststelling van de tarieven ook niet altijd aan
het voorgeschreven percentage van de zuivere huurwaarde. In de Zijpe verschil-
de het gehanteerde percentage van kavel tot kavel en lag vrijwel steeds boven de
24.33 De Zijpe lijkt in dit opzicht echter een uitzonderingspositie te hebben in-
genomen. In de overige polders was, voor zover we konden nagaan, wel steeds
sprake van de ‘vijfden penningh van de suyvere huyre’.34 Zo ook in de Heerhu-
gowaard waar geheel in overeenstemming met de opgegeven bedragen voor de
vaste lasten werd gecorrigeerd en de in 1654 opgelegde halve verponding tien
procent van de ‘suijvere huerpenningen sonder lasten’ bedroeg.35 Wij zullen er
bij gebrek aan meer informatie in het verdere betoog vanuit gaan dat, afgezien
van de genoemde gevallen, de opgelegde heffingen een goede afspiegeling zijn
van de netto huuropbrengsten op basis van het voorgeschreven percentage. Be-
langrijk is niettemin de constatering dat het gevolgde systeem enige willekeur
toeliet en dat we bij het hanteren van de verpondingsaanslag als maat voor de
zuivere huur bedacht moeten zijn op de mogelijkheid van inconsistenties.

De taxateurs leken zich ook in ander opzicht enige vrijheid voor te behouden.
In 1630 waren de grondeigenaren in de pas kort geleden drooggevallen Wijde
Wormer nog vrijgesteld van het betalen van de verponding. De taxatie in dat jaar
diende alleen om te weten te komen waar men na afloop van de vrijstellingspe-
riode aan toe was. Het heeft er alle schijn van dat de opstellers van het belasting-
register van mening waren dat de polder hiermee onbedoeld werd bevoordeeld.
De pachtsommen waren nog laag en de taxateurs gingen er waarschijnlijk vanuit
dat die na enkele jaren hard werken wel aan zouden trekken. Zij adviseerden
daarom de huren na afloop van de vrijstellingsperiode opnieuw te inventarise-
ren. In de praktijk kwam het hier niet meer van.

Ook in de rest van het gewest bleven de verpondingswaarden tot aan het ein-
de van de achttiende eeuw ongewijzigd.36 Wel stond het de polderbestuurders
vrij de tarieven binnen hun polder te herschikken, zolang het totale bedrag waar-
voor de polder te boek stond maar hetzelfde bleef. Ten tijde van het redres was
deze langdurige bevriezing van tarieven waarschijnlijk niet voorzien. In de voor-
afgaande jaren hadden de grond- en pachtprijzen een spectaculaire opwaartse
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32  WA, AWWo, inv. nr 266.
33  RAA, AWZ inv. nr. 337.
34  RAA, AWS inv. nr. 233: Instructie voor de Wijckmeesteren, 21 december 1627, artikel VIII..
35  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2205.
36  Engels, 1848, 150-152.



ontwikkeling doorgemaakt. Bij voortzetting van deze trend zou het voor langere
tijd achterblijven van de aanslagen nadelig voor de overheid uitwerken. Vanaf
het midden van de zeventiende eeuw trad echter een kentering in de economie
op en volgde er een periode met langdurig dalende prijzen. Een nieuw redres
kwam de voortdurend in geldnood verkerende overheid toen niet meer gelegen.

Toch zou de overheid het daarmee op den duur niet redden, de financiële pe-
rikelen werden nu en dan te groot. Met zekere regelmaat grepen de Staten daar-
om naar het wapen van de extra-ordinaris verponding, een buitengewone heffing
die zijn beslag kreeg naast en boven de jaarlijkse invordering van de ordinaris ver-
ponding. In 1654 vond de eerste invordering plaats en vanaf de tweede helft van
de zestiger jaren waren de extra-ordinaris verpondingen eerder regel dan uitzon-
dering. In het begin ging het slechts om een extra halve verponding, in latere ja-
ren vaak ook als een hele, anderhalve en in het midden van de negentiger jaren
zelfs als een dubbele extra verponding.37 In het laatste geval stond de totale be-
lastingheffing dus gelijk aan drie normale verpondingen. Alle polders waren in de
jaren na droogmaking voor een bepaalde periode van de ordinaris verponding vrij-
gesteld (tabel 6.2), maar bij de heffingen voor de extra-ordinaris verpondingen
konden ze niet op clementie rekenen. Vooral de grondeigenaren waren daarvan
de dupe, want van een doorberekening in de pachtprijzen kon in de meeste pol-
ders nauwelijks sprake zijn. De pachters hadden het al moeilijk genoeg.

De hoogte van de verponding geeft ons dus een indicatie van de netto huur-
prijs. De Beemster en de Wieringerwaard, en in iets mindere mate de Purmer,
staken met heffingen van gemiddeld 4 tot 5 gulden per morgen met kop en
schouders boven de andere polders uit. Hier ging het de ingelanden redelijk
voor de wind. De Zijpe daarentegen bleef steken op een gemiddelde aanslag van
net boven de 1 gulden per morgen en de Heerhugowaard kwam daar met 1,1
gulden niet veel bovenuit. Deze lage bedragen duidden op een moeizame gang
van zaken. De aanslagen in de Schermer, Starnmeer en Wijde Wormer, variërend
van 1,35 tot 2,1 gulden per morgen, waren niet veel hoger en wezen eveneens op
een povere kwaliteit van de grond.

Ook binnen de polders liepen de verpondingswaarden sterk uiteen. Vooral in
de Zijpe waren de verschillen groot. De polder kende in de zanderige gebieden,
waar de nollen en egalementsgronden lagen, grote stukken land waar zo weinig
mee te doen viel, dat de opbrengsten nauwelijks voldoende waren om de toch al
bescheiden kosten te dekken. De verpondingsaanslagen daar bleven beperkt tot
enkele stuivers per morgen en soms werden de eigenaren van deze zandgronden
helemaal van belasting vrijgesteld. Maar ook de beste kavels in de Zijpe, in de
polders A, B en F, werden met 3,5 gulden per morgen beduidend lager belast
dan de doorsnee kavels in de naburige Wieringerwaard.

De Heerhugowaard en de Schermer omvatten ook kavels die niet voor belas-
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tingbetaling in aanmerking kwamen, maar beduidend minder dan in de Zijpe.
De aanslagen in deze polders bewogen zich tussen dit absolute minimum en een
piek van even boven de 2 gulden. In de Wieringerwaard waren de onderlinge
verschillen nog kleiner. In Blok A, tegen de Zijpe aan, bevonden zich de slecht-
ste kavels. Dat het daar zo slecht nog niet was, blijkt wel uit de heffing van 3,80
gulden, die niet veel onder deed voor die van de beste gronden, gelegen in het
zuiden van de polder, tegen de oude Westfriese Zeedijk aan, waar 5,60 gulden
werd geheven. Ook in de Purmer en de Wijde Wormer waren de verschillen bin-
nen de polders minder uitgesproken dan in de Zijpe.

Imposten

Op de gebruikers van de gronden drukten allerlei imposten, zoals die op de be-
zaaide landen en het bezit van rundvee en paarden.38 Deze heffingen hielden
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38  Voor nadere details over deze belastingen wordt verwezen naar Engels, 1848, 106, 109, 114 en 137; De
Vries, 1876, 420-421 en Liesker en Fritschy, 2004, 321 en 323.

Tabel 6.2  Fiscale regelingen.

Zijpe     Wwd    Bm       Pur       Wor     Hhw     Sch       Str
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

bedijkingsoctrooi (jaar) 1596 1597 1607 1616 1624 1625 1631 1632

Verponding
in bedijkingsoctrooi verleende 
vrijstellingstermijn (aantal jaar) 20 10 15 30 15 15 15 15
heffing vanafa 1640 1663 1642 1656 nooit nooit 1682 1680
heffing weer afgeschaft  1671 1745 1755 ca 1750

Tienden
in bedijkingsoctrooi verleende 
vrijstellingstermijn (aantal jaar) 20 15 12 24 15 15 15 15
heffing vanaf 1640 1661 1643 1656

Grafelijkheids recognitie
in bedijkingsoctrooi verleende 
vrijstellingstermijn (aantal jaar) geen 8 7 7 geen 7 7 7
vastgesteld bedrag
(gld/morgen) geen 1 0,25 0,25 1,5 2 3 3
heffing vanaf nooit nooit nooit nooit

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NB: in die gevallen waar geen opgave wordt gedaan van het jaar waarin een bepaalde belasting-
heffing inging of werd afgeschaft, ontbreekt de desbetreffende informatie.
a In de Zijpe hoefden de ingelanden slechts de halve aanslag van een normale verponding te be-
talen. In de Wieringerwaard gold tussen 1663 en 1667 eveneens slechts een halve verponding; daar-
na werd de aanslag opgetrokken naar het gehele bedrag.
Bronnen: bedijkingsoctrooien en rekeningboeken van de polders.



geen rekening met bedrijfsresultaten, maar belastten het gebruik van grond en
vee. Het tarief op ingezaaid land bedroeg enkele stuivers per morgen voor elke
maand dat het land bezaaid of beplant was. De veeteelt kende zijn eigen heffin-
gen. Het bezit van koeien (‘hoornbeesten’) werd belast met 3 stuivers per maand
voor 2-jarige dieren, 6 stuivers voor oudere; ’s winters gold het halve tarief. De
veehouders werden via het koehouderszoutgeld nog eens aangeslagen. Voor
iedere melkkoe moesten 16 stuivers en 14 penningen per jaar worden opge-
bracht als belasting op het voor de kaasbereiding te gebruiken zout. De impost
op paarden (‘oorgeld’) was bepaald op 1 stuiver per maand voor paarden van 1
jaar oud en 2 stuivers voor oudere dieren; ook nu weer gold een halvering van
het tarief in de wintermaanden. Een simpele rekensom laat zien dat deze impos-
ten fors op de schouders van de toch al armlastige boeren drukten. Bij een ‘koe-
dichtheid’ van één koe per morgen bedroeg de hoornveebelasting bijna 3 gul-
den per morgen per jaar.39 Betrekken we ook nog het zoutgeld in onze
berekening, dan moest tussen de 3 en 4 gulden per morgen worden opgebracht.
Paarden waren aanzienlijk goedkoper. De belasting op de bezaaide landen bete-
kende een onkostenpost van ruim een gulden per morgen per jaar.

Grafelijkheidsrecognitie en tienden

Onder het grafelijke bewind was de gewoonte ontstaan om bij overdracht van te
bedijken gronden een jaarlijkse recognitie te vragen ter compensatie van het ver-
lies aan inkomsten uit deze domeinlanden.40 De Staten namen deze gewoonte
over en bedongen eveneens een jaarlijks te betalen ‘Grafelijkheids recognitie’.
Het bedrag varieerde van vijf stuivers per morgen in de Beemster en de Purmer
tot drie gulden in de Schermer en de Starnmeer (tabel 6.2). Alleen de Zijpe ont-
snapte in 1596 aan deze regeling, verrassend omdat Filips II in het octrooi van
1561 nog één gulden per morgen had bedongen.41 De hoogte van de recognitie
werd vastgesteld voordat een bedijking tot stand kwam en er bestond dan ook
geen enkele relatie met het economisch welvaren van de desbetreffende polder
in later jaren. Als bron voor het achterhalen van gegevens met betrekking tot be-
haalde rendementen is de grafelijkheidsrecognitie dan ook niet relevant. Gezien
de vele verzoeken tot verlenging van vrijstelling in later jaren, met daarbij uit-
voerige informatie over de stand van zaken in de polder, is deze heffing voor het
onderhavige onderzoek echter wel van interesse.

6  Rendementen 327

39  Het aantal koeien per morgen grasland was vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de kwaliteit van de
grond. Over deze ratio zijn weinig gegevens bekend. Gijsbers beschreef de situatie in de vetweiderij van Jo-
seph Deutz in de Beemster rond 1680 en ging daar uit van 1¼ ‘beest’ per morgen: Gijsbers, 1999, 338. Voor
de Zijpe citeert Bremer uit diezelfde tijd voorbeelden van respectievelijk 1,7 en 1,1 morgen per koe. In de
Zeevang lag volgens Boschma rond het midden van de zestiende eeuw de verhouding op 1,4 morgen per
rund: Boschma, 2003, 256.
40  De Vries, 1876, 401 en 404. Zie ook Borger, De Achtermeer, 2004, 37-46.
41  Belonje, De Zijpe, 1933, 21. .



De tienden waren een heffing op de opbrengst van akkerbouw. Een ‘tiende’
van de oogst, diende volgens oud gebruik aan de landsheer te worden afgedra-
gen.42 Het betrof de teelt van allerlei graansoorten en gewassen als koolzaad en
vlas. Moestuinen waren niet aan deze vorm van belastingheffing onderworpen,
maar uit de desbetreffende registers van de Wieringerwaard blijkt dat deze uit-
zondering niet gold voor de teelt van bonen en kool.43

De tienden hadden vanzelfsprekend alleen wat te betekenen in polders, waar
op grote schaal akkerbouw kon worden bedreven, zoals in de Wieringerwaard en
in wat mindere mate de Zijpe. In diepe droogmakerijen waren de gronden over
het algemeen te drassig. In de praktijk kwam het erop neer dat naast de Zijpe en
de Wieringerwaard deze heffing alleen in de Beemster en de Purmer een rol van
enige betekenis heeft gespeeld. Het verschuldigde bedrag kon op twee manieren
tot stand komen. De voor deze ‘domeinbelasting’ verantwoordelijke Rekenka-
mer gaf er de voorkeur aan de inning in een openbare veiling te verpachten, om-
dat op deze wijze de hoogste opbrengst te verwachten was. De ingelanden waren
om dezelfde reden minder happig op een dergelijke gang van zaken. Zij waren
bij verpachting aan de grillen van een buitenstaander overgeleverd. Liever zagen
zij dat het polderbestuur in overleg met de rentmeester van Kennemerland, als
vertegenwoordiger van de Rekenkamer, de aanslag vaststelde. In de Zijpe lukte
het de polderbestuurders om de inning van de tienden gedurende ruim een hal-
ve eeuw in eigen handen te houden.44 Het door de polder op te brengen bedrag
liep geleidelijk op van 800 gulden in 1640 tot 2.200 gulden in de jaren zeventig.

In de Wieringerwaard, waar in 1661 met inning werd begonnen, zagen de
hoofdingelanden eveneens kans om de heffing in eerste instantie in eigen be-
heer te krijgen.45 De opbrengst van 4.500 gulden viel echter zo laag uit, dat de
Rekenkamer hier geen genoegen mee nam. De tienden dienden voortaan in het
openbaar te worden verpacht en de akkerbouwers kregen als gevolg vanaf 1664
met pachters van buiten de polder te maken. De opbrengst verdubbelde tot bij-
na 10.000 gulden. De jaarlijkse confrontatie met de pachters werd door de inge-
landen echter als uitermate irritant ervaren, zodat de hoofdingelanden sterke
aandrang op de Rekenkamer uitoefenden om de tienden in het vervolg weer zelf
te mogen innen.46 Dit verzoek werd in 1675 ingewilligd, op voorwaarde dat de to-
tale opbrengst op hetzelfde peil zou blijven als gemiddeld in de afgelopen tien ja-
ren. Om de aanslag eerlijk over de bouwkavels te kunnen verdelen, bleven de
oogsten ook onder de nieuwe regeling aan een jaarlijkse inspectie onderworpen.
In dikke registers werden de bevindingen vastgelegd.
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42  Engels, 1848, 11-15. In de praktijk komen we bij de ‘tiendheffing’ zowel aanslagen tegen van een tien-
de deel van de opbrengst als van een elfde deel. Dat laatste was onder andere het geval in de Wieringer-
waard: RAA, AWW inv. nr. 228.
43  RAA, AWW, inv. nr. 228. Zie ook Bremer, 1989, 30-36. .
44  RAA, AWZ inv. nr. 333.
45  RAA, AWW inv. nr. 232.
46  Jonker, 1960, 123.



Informatie over de tienden is informatief ten aanzien van de opbrengsten van
een perceel, maar anders dan bij de verponding werd bij deze belasting een per-
centage van de bruto opbrengst geïnd. Om het netto inkomen te berekenen die-
nen alle onkosten nog te worden afgetrokken. Aangezien we die niet kennen, is
de meerwaarde van deze heffing voor het onderhavige onderzoek beperkt. En
dit des te meer als we ons het gemarchandeer over de hoogte van de aanslag rea -
liseren, waardoor het verband met de werkelijke opbrengst verloren gaat.

Vrijstellingen

De Staten stelden zich steeds begripvol op ten opzichte van de nieuwe polders.
In de bedijkingsoctrooien zegden zij de bedijkers toe dat de investeerders voor-
lopig van belastingbetaling verschoond zouden blijven. Het lag in de lijn der ver-
wachtingen dat het nieuwe land voorlopig weinig opbracht en dat de ingelanden
in de eerste jaren na droogmaking op hoge kosten zaten. Naast de torenhoge be-
dragen, nodig om de dijken te versterken, de infrastructuur te completeren en
aanloopproblemen in de waterhuishouding te verhelpen, moesten zij zich grote
uitgaven getroosten om hun landerijen te ontginnen. Het graven van greppels
en afwateringsslootjes, het bouwen van stallen en schuren, het plaatsen van om-
heiningen, het ploegen van de grond en het opbrengen van aanzienlijke hoe-
veelheden mest, het vergde allemaal veel geld.

De lengte van de vrijstellingstermijn verschilde van belasting tot belasting en
van polder tot polder (tabel 6.2). Voor de verponding gold vaak een belasting-
vrije periode van 15 jaar, in de Wieringerwaard wat korter (10 jaar), in de Zijpe
(20 jaar), en de Purmer (30 jaar) wat langer.47 Op verzoek van de polderbe-
stuurders werd deze termijn voor de meeste polders een aantal keren verlengd,
in de Beemster zelfs al tijdens de bedijking, kort na de dijkdoorbraak van 1610.
Als argument voor verlenging gebruikten de hoofdingelanden steevast de ‘mise-
rabele’ positie waarin hun polder verkeerde, de bedroevende financiële gang
van zaken voor zowel grondeigenaren als pachters. De Staten wonnen dan advies
in van de Gecommitteerde Raden en als die hen van de redelijkheid van een
voorstel wisten te overtuigen, waren zij bereid het desbetreffende verzoek te ho-
noreren. Nauwe relaties tussen Statenleden en polderbestuurders kwamen een
gunstige besluitvorming ongetwijfeld ten goede.

In de Beemster en de Purmer, waar de zaken al snel een gunstige wending na-
men, zagen de Staten geen reden de ingelanden lang te ontzien. De Wijde Wor-
mer en de Heerhugowaard daarentegen, waar geen einde aan de misère leek te
komen, bleven tot aan de Bataafse tijd van verponding gevrijwaard. Tot een de-
finitieve vrijstelling gingen de Staten nooit over, maar de met grote regelmaat in-
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47  De duur van de vrijstellingstermijn staat steeds vermeld in het bedijkingsoctrooi. De Beemster had in
haar eerste octrooi een belastingvrije periode van 15 jaar verkregen. Na de rampzalige dijkdoorbraak in
1610 was daar een termijn van nog eens 15 jaar aan toegevoegd. In 1642 liepen de vrijstellingen af.



gediende verzoekschriften, waarin alle ellende en tegenspoed in veel detail werd
opgediend, sorteerden steeds weer het gewenst effect. De overige polders namen
een tussenpositie in. Gezien de slechte kwaliteit van de meeste gronden in de Zij-
pe verlengden de Staten de vrijstelling daar een aantal keren. In 1646, bijna 50
jaar na de laatste bedijking, was het echter afgelopen. Omdat de situatie nog
steeds verre van rooskleurig was, mochten de ingelanden voorlopig echter vol-
staan met een halve verponding. Pas in 1671 werd op een volledige heffing over-
gegaan. De Wieringerwaard kende een soortgelijke ontwikkeling. De hoofdinge-
landen van deze polder wisten herhaaldelijk verlenging van vrijstelling te
bewerkstelligen, maar in 1663 moest men ook daar gaan betalen. Gedurende 4
jaar bleef de heffing beperkt tot een halve verponding, vanaf 1667 werd het vol-
ledige bedrag geïnd. De Schermer en de Starnmeer wisten de verponding bijna
50 jaar buiten de deur te houden, tot respectievelijk 1682 en 1680.

Ook ten aanzien van de overige belastingen konden de polders op een zekere
mildheid rekenen. De meeste moeite hadden de gewestelijke bestuurders met
het opschorten van de jaarlijkse recognitie en tienden. Deze heffingen waren im-
mers in de plaats gekomen van de opbrengsten waarop gerekend kon worden
toen de te bedijken gebieden nog in handen van de overheid waren. Vrijstelling
betekende een achteruitgang in staatsinkomsten. Van de overige belastingen zou
zonder inpoldering geen sprake zijn geweest. Heel expliciet komt dit aan de
orde in een advies van de ‘Raden en Meesters van de Rekeningen’.48 Van alle vrij-
stellingen waren

‘Recognitie ende Tienden voor de Graeflijckheyt het essentieelst ... daer inne verschillende
van andere ’s Landts Middelen ende Impositien, dat dese laetste Middelen te vooren niet en
waren, ende met het expireren van het Octroy eerst verkregen werden, ende sulcks ’t eene -
mael als een conquest te rekenen zyn, maer de eerste reëlijck in den schoot van den Staet zyn
geweest. ende alleen van figuer verandert’.

De rekenmeesters gingen zelfs zover te stellen dat zolang de recognitie en tien-
den niet werden betaald, de ingelanden eigenlijk geen aanspraak op hun grond
konden maken:

‘dat de Bedijckers ofte hare Successeurs niet gesegt konnen werden een voet Landt ofte recht
van eygendom in de voorschreve Bedijckinge te hebben, soolange de voorschreve Recognitie,
gelijck de Tienden, die nu gebeneficeert werdt, successivelijck niet werdt voldaen’.

Ondanks deze zwaar wegende argumenten werd de voor sommige polders nogal
hoog vastgestelde recognitie al voordat tot betaling werd overgegaan, naar bene-
den bijgesteld. Uiteindelijk werd in de meeste polders zelfs blijvend van inning
afgezien. Voor de Beemster en Purmer zijn wij geen kwijtscheldingen tegenge-
komen, maar we hebben evenmin de hand kunnen leggen op documenten waar-
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48  RAA, AWH inv. nr 151; advies van de Rekenkamer aan de Staten van 26 juni 1704.



uit blijkt dat tot betaling is overgegaan. De tienden werden na verloop van tijd
wel bijna overal geïnd.

Samenvattend kunnen we vaststellen dat van alle belastingvormen waar de in-
gelanden mee te maken kregen, vooral gegevens over de verponding goed ge-
bruikt kunnen worden bij het achterhalen van de economische gang van zaken.
De hoogte van de aanslag was een directe maat voor de inkomsten die de grond-
eigenaren uit hun landerijen wisten te halen. Jammer voor de hedendaagse on-
derzoeker is alleen dat het om een momentopname ging, de stand van zaken in
1630. De lengte van de termijn waarover de ingelanden van betaling bleven vrij-
gesteld was, samen met de bijbehorende documentatie, indicatief voor het wel
en wee van de polders na verloop van tijd. Dat laatste geldt ook voor de andere
belastingen. In kwantitatief opzicht zijn die echter minder informatief. Kennis
van de hoogte van de diverse accijnzen is slechts interessant omdat het ons in-
zicht verschaft in één van de vele kostenposten waar de agrariërs mee te maken
hadden.

6.5  Rendementen

In het voorafgaande is al herhaaldelijk naar voren gekomen dat de omstandig-
heden binnen een polder, en zelfs binnen een kavel, drastisch konden uiteenlo-
pen. Dit als gevolg van variaties in bodemkwaliteit en hoogteverschillen, resulte-
rend in te hoge of te lage waterstanden. De bedijkers waren zich bij de verloting
van de kavels van deze onevenwichtigheden bewust en probeerden hier zo goed
mogelijk rekening mee te houden. In hoofdstuk 3 is uiteengezet hoe zij daarbij
te werk gingen.

In de loop van de tijd werden de verschillen door ontginning en een verbeter-
de waterhuishouding enigszins rechtgetrokken, maar van een gelijkwaardige si-
tuatie was binnen de meeste polders voorlopig geen sprake. Een uiteenlopende
intensiteit van bemesting dreef de marktwaarde van de gronden in een aantal ge-
vallen zelfs verder uiteen. Grond- en pachtprijzen vertoonden daarom, ook bin-
nen één en dezelfde polder, na verloop van tijd nog steeds een grote spreiding,
een sterk complicerende factor bij een rendementsanalyse. We worden gecon-
fronteerd met een grote variatie aan gegevens, waaruit het destilleren van ‘re-
presentatieve waarden’ een hachelijke zaak is. Schaarste aan gegevens is een an-
dere handicap. We zullen ons in onderstaande analyse moeten beperken tot het
aangeven van de grote lijnen, waarbij het al mooi is als duidelijk wordt hoe het
de meerderheid van de investeerders in een bepaalde polder is vergaan. Pogin-
gen om per polder tot een mathematisch verantwoorde, nauwkeurige bereke-
ning van de behaalde gemiddelde rendementen te komen, zijn gedoemd te mis-
lukken.
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De Zijpe

Een teleurstellende ontwikkeling van de de grond- en pachtprijzen in de Zijpe
mag nauwelijks verwondering wekken. Bedijking van het Zijper bekken stond uit
veiligheidsoverwegingen van oudsher hoog op de verlanglijst van de overheid,
maar aan de vruchtbaarheid van het te winnen land kon gerede twijfel bestaan.
Bij de eerste serieuze aanzet in 1555 tot inpoldering was het de ervaren water-
bouwkundige Andries Vierlingh een raadsel waarom iemand geld in een derge-
lijk project wilde stoppen.49 Uitgenodigd als adviseur zag hij op zijn kennisma-
kingsbezoek tot zijn verbazing ‘westwaerts ende noortwaerts anders niet dan
vliegende duijnsant wesende zeer lanck, diep ende breet’. Verbaasd vroeg hij de
grote animator van het project, Jan van Scorel, ‘wat prouffijt zij metten sande ma-
ecken wilden’. De initiatiefnemers lieten zich niet uit het veld slaan en de eerste
geslaagde poging tot inpoldering kwam tot stand. Dijkdoorbraken in de daarop-
volgende jaren gaven zee, zand en wind echter weer vrij spel.50

Het was echter niet overal even ongunstig gesteld. In het oosten en zuiden van
de polder lag er klei aan het oppervlak en was de grond alleszins geschikt voor
agrarische doeleinden. Om tot een eerlijke verdeling van de kavels te komen
werd ook bij eerdere bedijkingen onderscheid gemaakt tussen ‘goede’ en ‘slech-
te’ gronden. De in het octrooi van 1561 getroffen regeling om ‘de goede landen
met de kwade te egualleeren’ kwam erop neer dat de slechte gronden naar even-
redigheid over de eigenaars van de goede landen werden verdeeld, zodat hij ‘die
eigenaar was van meer goed dan kwaad land, bij het zijne nog moest accepteren,
zoveel morgentalen van het kwade, als hij van het goede reeds bezat’.51 In 1565
besloten de polderbestuurders alleen de zogenaamde ‘benedenlanden’, de
gronden gelegen in de polders A tot en met L, in de omslagheffing te betrekken
(afbeelding 5.2.1).52 In de jaren daarna werden de kavels in polder Q en een
deel van polder M aan het contribuabele deel toegevoegd. Samen met het in de
kavelcondities van 1598 opgenomen besluit ook de egalementsgronden voor-
taan omslagplichtig te maken, zij het voor een vijfde deel, hield deze regeling tot
in het begin van de twintigste eeuw in grote lijnen stand.53 De allerslechtste zand-
gronden, de zogenaamde ‘nollen’, werden van alle polderheffingen vrijgesteld.
Het oppervlak van zowel de contribuabele gronden als van de egalementen be-
droeg bijna 4.000 morgen, de nollen waren ongeveer 1.000 morgen groot.54
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49  Hullu, 1920, 292-306; Andries Vierlingh, Tractaet van Dijckagie.
50  Schoorl, 1985, 71-72. Zie ook: Belonje, 1933 (De Zijpe en Hazepolder) 14-15, 39 en 52-53 en Bremer, 1997,
26 en 32.
51  Belonje, 1927.
52  De ‘benedenlanden’ lagen lager dan de zanderige gronden in het westen van de polder.
53  De zanderige gronden, waar weinig mee te beginnen viel, werden aangeduid als egalementsgronden.
De goede landen waren immers met de slechte ‘geégalueerd’. De egalementsgronden waren altijd nog van
betere kwaliteit dan de nollen, regelrechte duingrond.
54  RAA, AWZ inv. nr. 180 f. 3 en RAA, AWZ inv. nr. 182, rekeningboeken uit 1603 en de jaren daarna.



Tabel 6.3  Verpondingsaanslagen in de Zijpe, 1630.

polderafdeling verponding
(gld/morgen)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A en B 2,7
C 1,2
D 2,4
E 2,2
F 2,9
G 1,4
H 0,9
J 0,8
K 0,7
L 2,2
M 0,5
N 0,8
O 0,4
P 0,8
Q 0,9
R 0,0
S 0,1
T 0,3
V 0,4

gemiddelde voor gehele polder 1,1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: de vermelde aanslagen hebben alleen betrekking op grond  en zijn exclusief de aanslag voor
huizen en andere belastbare objecten. De bedragen zijn op basis van een hele verponding.
Bron: RAA, AWZ inv. nr. 332.

De sterk uiteen lopende kwaliteit van de gronden in de Zijpe komt goed tot ui-
ting in de bedragen waarvoor ze bij het redres van de verponding in 1630 werden
getaxeerd (tabel 6.3).55 Geheel in lijn met de in 1565 vastgestelde onderverde-
ling kwamen de kavels in de polders A tot en met L en Q het hoogst uit de bus.
De gronden in de overige polders bleven daar, op een enkele uitzondering na,
royaal bij achter. De aanslagen - op basis van een hele verponding - liepen uiteen
van hooguit enkele stuivers per morgen in het voornamelijk uit nollen bestaan-
de noordwestelijk deel van de polder (polders R en S) tot bijna 3 gulden in de
aan de zuidoostkant gelegen polders A, B en F.56 Ook tussen de contribuabele
polders, die alle in gelijke mate aan de kosten van bedijking hadden bijgedragen,
kwamen grote verschillen voor. Vooral in de polders H, I, K en het contribuabe-
le deel van polder M bleven de heffingen aan de lage kant, over het algemeen
minder dan 1 gulden. Met inbegrip van de egalementen en nollen werd de tota-
le polder aangeslagen voor 9.612 gulden, 1,1 gulden per morgen. De contribu-
abele polders kwamen gemiddeld uit op ongeveer 2 gulden.
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55  RAA, AWZ inv. nrs. 332 (redres uit 1630) en 347 (herziene allocatie uit 1640).



Met het oog op de taxatie in 1630 werd elke kavel door de taxateurs bezocht
en op grond van de bevindingen werd de verpondingsaanslag vastgesteld. Ieder
stukje grond kreeg zijn eigen tarief. Voorlopig had dit weinig consequenties,
want de polder was nog van betaling vrijgesteld. Toen de vrijstelling in het begin
van de veertiger jaren ten einde liep, werd deze regeling waarschijnlijk als te in-
gewikkeld ervaren. In plaats daarvan werden per polder zoveel mogelijk unifor-
me tarieven ingevoerd, met waar de situatie daarom vroeg, differentiatie in een
beperkt aantal categorieën, aangeduid met A, B, C of D, al naar gelang de hoog-
te van de aanslag. Deze administratieve ingreep had geen consequenties voor het
totaal van de belastingopbrengst. Deze bleef gebaseerd op de uitkomst van de in-
ventarisatie in 1630.

Uitgangspunt voor de hoogte van de verponding was de opbrengst van een
stuk land na aftrek van alle lasten. Hiervoor is al aan de orde gekomen dat de
taxateurs zich bij het vaststellen van de netto huur niet altijd hielden aan de door
de eigenaars opgegeven exploitatiekosten en om tot de verpondingsaanslag te
komen om onduidelijke redenen een hoger percentage van de netto huur han-
teerden dan de voorgeschreven 20 procent.57 Voor ons doel doet dit echter niet
terzake. Belangrijker is dat wij dankzij de belastingkohieren de beschikking heb-
ben over zowel de bruto pachtsom als de netto-opbrengst van alle stukken grond
in de Zijpe in 1630. Gezien de grote spreiding is het ondoenlijk hier één repre-
sentatieve waarde uit te destilleren, daarvoor liepen de bedragen te veel uiteen.
In polder A bijvoorbeeld, één van de betere polders, reikten de hoogste pacht-
sommen tot 36 gulden per morgen, terwijl de laagste huren de 20 gulden nog
niet haalden. Netto kwam dit neer op opbrengsten van ongeveer 25 en 11 gul-
den.58 Gemiddeld lag de huur in polder A rond de 28 gulden, 17 gulden netto.
Op een investering van 189 gulden per morgen leverden deze landerijen, 30 jaar
na dato, dus een aantrekkelijk rendement. Deze waarden geven echter een te
rooskleurig beeld. In de overige polders lagen de opbrengsten over het alge-
meen aanzienlijk lager. Alleen in de polders B en F kwamen ook nog netto huren
van 10 gulden of meer per morgen voor, met uitschieters van 20 gulden in pol-
der F, maar daarmee was het wel gedaan. In het merendeel van de contribuabe-
le polders reikten de netto opbrengsten nauwelijks boven de nullijn. In veel ge-
vallen bleef de pacht zelfs bij de vaste lasten achter en moesten de eigenaren, na
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56  Ook binnen een polder of afdeling liepen de aanslagen sterk uiteen. Genoemde waarden zijn het ge-
middelde binnen deze polders. Hoewel geldbedragen indertijd in guldens (of ponden), stuivers (of schel-
lingen) en penningen werden uitgedrukt, zullen wij regelmatig van decimale guldens gebruik maken.
57  Veel landeigenaren in de Zijpe gaven aan 1 à 2 ‘koemis’ per jaar per morgen nodig te hebben, hetgeen
bij een prijsniveau van 4 gulden per eenheid neerkwam op een kostenpost van 4 tot 8 gulden per morgen.
De taxateurs volgden echter hun eigen inzicht. Een halve koemis per jaar was in hun ogen voor de meeste
kavels meer dan voldoende. Een ‘koemis’ is de hoeveelheid mest door één koe gedurende de stalperiode
geproduceerd.
58  Het veelal ontbreken van een aftrekpost voor mest bij de goedkopere kavels verklaart dat de netto-
huurprijzen dichter bij elkaar liggen dan de brutohuurprijzen.



vele jaren van verliezen nog steeds op hun grond toeleggen. In de egalements-
gronden en nollen was het zo mogelijk nog slechter gesteld, al genoten de
grondeigenaren daar het twijfelachtige voordeel van lagere lasten. In polder O
kon een enkele grondbezitter zich gelukkig prijzen met een netto-opbrengst van
enkele guldens per morgen, maar in zeker de helft van de percelen daar was de
huur onvoldoende om er de toch al lage omslag van 2 gulden per morgen mee
te betalen. Ook in polder R lag de bruto pacht veelal onder de 1 gulden en de
met zandduinen bedekte kavels in polder S brachten vrijwel helemaal geen huur
op. Alles bijeen genomen schetst het kohier uit 1630 een somber beeld. De
grondeigenaren in de Zijpe beleefden weinig plezier aan hun bezit. En dat ter-
wijl zij al drie decennia lang met man en macht hun best deden om de grond in
betere conditie te krijgen. Grote hoeveelheden zand waren verwijderd en een in-
tensieve bemesting had de prijzen van koemest in de wijde omgeving omhoog
gejaagd.59 Het hielp allemaal wel, maar voor de meeste ingelanden was de situ-
atie nog steeds zeer onbevredigend.

In de jaren daarvoor was het nog veel erger. De financiële perikelen uit de eer-
ste jaren van de polder worden treffend geïllustreerd in een register met pacht-
prijzen uit 1609 en 1614 van de kavels in het bezit van de overheid (grafiek 6.1).
Deze ‘Graaflijkheids’ kavels, werden telkens voor een termijn van 5 jaar verpacht
‘voor onvrij geld’; ‘dijk en molengelden als andere ongelden’ werden ‘bij de ver-
huerders gedragen’, zonder dat de ‘huerders daertoe iets hebben te gelden ge-
had’.60 In 1609 brachten de kavels in de contribuabele polders bruto tussen de 4
en 7 gulden per morgen op, met een uitschieter van 10 gulden. De nollen in pol-
ders S en V bleven daar met huurprijzen van een halve gulden per morgen ver bij
achter. Aangezien de jaarlijkse omslagen voor dijk- en molengelden ongeveer 3
gulden bedroegen en andere kosten daar nog bijkwamen, bleef er weinig voor de
eigenaar over. Toch bleken de in 1609 gecontracteerde prijzen te hoog gegrepen.
In 1614, bij het ingaan van een nieuwe 5-jaarlijkse contractperiode, kwamen aan-
zienlijk lagere huren tot stand, in sommige polders gingen ze met meer dan de
helft achteruit. Wel heel droef waren de ervaringen met een kavel in polder P. De
grond daar was in 1609 verpacht voor 2,5 gulden per morgen, achteraf gezien een
veel te hoge prijs, gezien de armzalige toestand waarin die verkeerde. De pachters
konden de huur niet opbrengen en trokken weg, met achterlating van de door hen
neergezette opstallen en in de wetenschap dat hun jarenlange inspanningen voor
niets waren geweest. Pas na enkele jaren braak te hebben gelegen lukte het weer
een nieuwe huurder te vinden, maar niet dan nadat de huur tot het schamele be-
drag van 9 stuivers per morgen omlaag was gebracht. Deze prijs bleek meer in over-
eenstemming met de realiteit. Geleidelijk aan kon de pachtprijs daarna weer naar
boven klimmen.61 Het verschijnsel van in de beginjaren te hoog vastgestelde pacht-
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59  RAA, AWZ inv. nr. 103.
60  RAA, AWZ inv. nr. 301.
61  In 1617 werd deze kavel voor 17 stuivers per morgen verhuurd.



prijzen, waarop later moest worden teruggekomen, was niet uniek voor de Zijpe.
We zullen het in meerdere polders tegenkomen.

De in grafiek 6.1 weergegeven data zijn in meerdere opzichten illustratief. Goed
komt tot uiting dat we voorzichtig moeten zijn met het interpreteren van een en-
kel datapunt. Dit als representatief voor het prijspeil in de hele polder beschou-
wen kan tot geheel verkeerde inzichten leiden. De kwaliteitsverschillen binnen een
polder waren daarvoor te groot. In 1609 liepen alleen al binnen de polder B de
huren van de Grafelijkheidskavels uiteen van 3,6 tot 12,4 gulden per morgen. Op-
merkelijk is verder dat een prijsvergelijking tussen kavels in verschillende jaren niet
altijd tot eenzelfde rangorde leidt. Bracht kavel a in polder B in 1609 (12,4 gulden
per morgen) bijna twee keer zoveel op als kavel d in dezelfde polder (6,7 gulden),
5 jaar later waren de rollen omgekeerd (4,4 versus 7,2 gulden). Alleen op basis van
voldoende gegevens kunnen conclusies van algemene aard worden getrokken. Wat
de Zijpe betreft laat het overzicht in grafiek 6.1 zien dat de grondeigenaren er in
1614 aanzienlijk slechter aan toe waren dan ten tijde van het redres van de ver-
ponding. Bruto leverde verpachting hooguit een rendement van 2 á 3 procent op
de oorspronkelijke investering. Na aftrek van kosten verdampte deze schamele op-
brengst en moest er in de meeste gevallen geld bij.

Naast de overzichten uit 1609, 1614 en 1630 beschikken we ook nog over een
document met gegevens uit 1622.62 In dat jaar legde een groot aantal ingelanden
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62  RAA, AWZ inv. nr. 103.

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

B D E H I P Q S V

polderafdelingen

1609 1614

Grafiek 6.1  Pachtprijzen in de Zijpe, 1609 en 1614. Grafelijkheidskavels.

Bron: RAA, AWZ inv.nr. 301.



op verzoek van de hoofdingelanden een beëdigde verklaring af over de huur die
zij ontvingen en de exploitatiekosten die daar vanaf gingen. Hoewel dat er niet
bij wordt vermeld, lijkt het waarschijnlijk dat de hoofdingelanden de verkregen
informatie wilden gebruiken bij hun poging de vrijstellingstermijn van verpon-
ding te verlengen. Het kan dus zijn dat zij selectief te werk zijn gegaan en alleen
ingelanden met teleurstellende ervaringen hebben benaderd. We moeten daar-
om voorzichtig zijn met het trekken van conclusies. Niettemin spreken de verza-
melde gegevens duidelijke taal. De pachtprijzen kwamen bijna niet boven de 10
gulden per morgen uit, meestal bleven ze daar ver onder. Naast de informatie
over pachtprijzen en een enkele keer over grondprijzen verschaft het document
ons ook allerlei andere inzichten. Zo lukte het Eduard Jacot van Axele zelfs tegen
de lage vraagprijs van 6,5 en 8,5 gulden per morgen niet om een pachter vinden
voor twee kavels in polder A, toch één van de betere. Op een ander perceel ging
de grondeigenaar ermee akkoord dat de pachter zijn huur voortijdig opzegde.
Die zag geen kans nog langer de pacht op te brengen. David Colterman, rent-
meester en baljuw van Kennemerland, verklaarde dat hij het grootste deel van
zijn land, 60 morgen groot, had ‘bebout’, ingezaaid met tarwe en andere land-
bouwproducten, maar dat hij daarvan ‘seer cleijne off geene profijten genoote’
had. Hij had er daarom maar weer grasland van gemaakt.63 Het document straal-
de van begin tot einde misère uit.

Uit de jaren direct na de bedijking hebben we geen pachtprijzen terug kun-
nen vinden. We kunnen echter rustig aannemen dat de situatie toen niet beter
was. De verleiding voor de wat minder kapitaalkrachtige investeerders om hun
grond van de hand te doen, moet dan ook groot zijn geweest. Een vluchtige stu-
die laat echter zien dat de meeste grote investeerders hardnekkig aan hun lan-
derijen vasthielden.64 Enkelen onder hen, waaronder Jan Bincken, Maarten van
Papenbroek en Abraham van Tongerloo, aarzelden zelfs niet hun bezittingen
fors uit te breiden. Dit kan duiden op een onbegrensd vertrouwen in de toe-
komst, maar evenzeer op een geringe belangstelling van andere kopers en, daar-
mee samenhangend, lage grondprijzen. Waarschijnlijk speelden beide factoren
een rol. De ingelanden hadden bijna 190 gulden per contribuabele morgen
moeten neerleggen en verkoop tegen al te lage prijzen kwam neer op kapitaal-
vernietiging. Beter was het te wachten op betere tijden.

Anna van Bocholt, dochter van de vroegere grootgrondbezitter Godert van
Bocholt, wilde wel haar moeizaam bevochten bezit in de polder zo snel mogelijk
te gelde te maken en daardoor was er al gelijk sprake van een groot aanbod van
kavels, met een mogelijke negatief effect op de prijzen.65 Zij bezat nog maar een
deel van de oorspronkelijke bezittingen van haar vader, maar de 907 morgen die
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63  Zijp, 1957, 41.
64  Uitgebreide documentatie over het grondbezit in de Zijpe is te vinden in: Dekker, 1986, 1988 en 1991,
passim.
65  Dekker, 1998, 24-31.



zij tussen 1598 en 1602 op de markt bracht, maakten een substantieel deel van de
polder uit.66 Ook het faillissement enkele jaren later van Jan Bincken zal niet
hebben meegeholpen om de grondprijzen omhoog te krikken. Ook nu weer
kwamen vele honderden morgen grond in korte tijd op de markt.67

Over de verkoopprijzen die Anna van Bocholt wist te realiseren zijn we goed
ingelicht dankzij het speurwerk van Van Bocholt’s biograaf.68 In totaal kreeg zij
voor haar gronden 75.000 gulden in handen, gemiddeld 83 gulden per morgen
inclusief de boerenbehuizingen die er op stonden. De contribuabele landen va-
rieerden in prijs tussen de 80 en 183 gulden per morgen, de kwalitatief armere
gronden brachten niet veel meer op dan 20 à 30 gulden. De investeringskosten
werden bij verkoop kort na de bedijking dus lang niet goed gemaakt. Als we ons
realiseren dat exploitatie van de gronden in deze jaren ook nog zware verliezen
opleverde, dan is het duidelijk dat Anna van Bocholt voor een moeilijke keus
stond, toen zij besloot haar erfdeel te gelde te maken. Verkoop betekende ac-
ceptatie van een fors kapitaalverlies, vasthouden aan haar gronden betekende
aanhoudende exploitatieverliezen. Haar verafgelegen domicilie met de daaraan
verbonden onzekerheden ten aanzien van het beheer van de bezittingen in de
Noord-Hollandse polder gaf waarschijnlijk de doorslag.

Het aantal verkoopprijzen in latere jaren, waarop we de hand hebben kunnen
leggen, is beperkt, en de datapunten vertonen een grote spreiding (grafiek
6.2).69 Zoals te verwachten vinden we een goede relatie tussen de grondprijs en
de hoogte van de verponding. De hoogste grondprijzen werden gerealiseerd in
de contribuabele polders A tot en met L en de laagste in de zanderige gebieden
van polders K tot en met V. Zo laag als in het begin bleven de grondprijzen niet.
Grondverbetering en een algehele prijsstijging deden hun werk. Maar spectacu-
lair was het allemaal niet. Zelfs in de piekjaren rond 1650 wisten alleen kavels in
de betere polders boven de 500 gulden per morgen uit te stijgen. Bedragen van
700 gulden of meer kwamen vrijwel niet voor. Vergeleken met de elders in de
Noord-Hollandse polders gerealiseerde prijzen was dit aan de magere kant. In de
naburige Wieringerwaard was 700 gulden tijdens de topjaren in het midden van
de eeuw min of meer een ondergrens. In de succesvolle Beemster lagen de prij-
zen rond die tijd veelal ruim boven de 1.000 gulden en was 1.200 gulden heel
normaal. Om tot een niveau van 500 à 600 gulden in 1650 te komen, had de pol-
der een halve eeuw nodig gehad. De waardevermeerdering van de oorspronke-
lijke investering, 189 gulden per morgen in 1597, kwam overeen met een stijging
van 2 procent per jaar, een bescheiden percentage als we in aanmerking nemen
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66  Ibidem.
67  Dekker, 1991, 806-808.
68  Dekker, 1998, 24-31.
69  Wij zijn veel dank verschuldigd aan de heer J. Bremer voor inzage in de door hem uit notariële archie-
ven verzamelde gegevens.



dat exploitatie ook al geen riante resultaten opleverde. Voor het merendeel van
de gronden bleven zelfs deze weinig bevredigende prijsniveaus buiten bereik.

Kregen de ingelanden van de Zijpe in de eerste halve eeuw na de definitieve
bedijking met een teleurstellende prijsontwikkeling te maken, in de jaren daar-
na werd het alleen nog maar erger. Zoals overal elders in het Noorderkwartier
konden de prijzen het niveau van de jaren veertig en vijftig niet vasthouden en
begonnen ze rond 1660 aan een duikvlucht naar beneden. In de jaren tachtig en
negentig werd zelfs de 400 gulden al niet meer bereikt. De armere gronden
brachten toen hoogstens nog enkele tientallen guldens op. De daling zette tot
ver in de achttiende eeuw door.70 Zo bedroeg de gemiddelde grondprijs volgens
een opgaaf van het polderbestuur in 1762 nog maar 125 gulden.71

In het bovenstaande hebben we stilgestaan bij de prijsontwikkeling in de pol-
der in relatie tot de tijdens de bedijking gedane investering. Voor de grondbezit-
ters in later jaren was het echter veel belangrijker wat hun landerijen opbrachten
ten opzichte van de waarde van de grond op dat moment. Bij een te laag rende-
ment had het weinig zin de kavels vast te houden. In dit verband komt het goed
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uit dat van enkele landerijen die in 1630 aan de erven van de Amsterdamse bur-
gemeester Barthold Cromhout toebehoorden, zowel de pachtprijzen als de ge-
taxeerde grondwaarden bekend zijn (tabel 6.4).72 Corrigeren we de huurop-
brengsten voor de vaste lasten, dan bedroeg de netto opbrengst van deze
gronden hooguit 1 procent. Elders in de polder was het niet veel beter. Hier en
daar kwamen in 1630 zuivere huren van boven de 20 gulden voor.73 In die geval-
len ging het om relatief goede gronden, waarvan de verkoopwaarde 500 gulden
of meer gehaald zal hebben en het rendementspercentage dus in de buurt van
de 4 procent kwam. Maar dit waren de uitzonderingen. In de meeste delen van
de polder bleef de netto huur onder de 5 gulden steken, zodat de rendementen
daar, zelfs bij aanmerkelijk lagere grondprijzen, niet boven de 2 procent uitkwa-
men. Deze lage rendementspercentages lijken erop te wijzen dat de grondprij-
zen, hoe laag dan ook, eigenlijk nog aan de hoge kant waren. Ook door Zijp is de
overtrokken verhouding tussen koop- en pachtprijzen geconstateerd.74 Hij con-
cludeerde dat deze dispariteit niet kon voortduren en verbaasde zich niet over de
grote daling van de grondprijzen die later inzette. Het verschijnsel van lage
pachtprijzen ten opzichte van de waarde van de grond was niet uniek voor de Zij-
pe. We zullen het in alle polders tegenkomen.

Tabel 6.4  Op eenzelfde perceel in de Zijpe betrekking hebbende grond- en pachtprijzen, 1630.

polderafdeling grondprijs pachtprijs
(gld/morgen) (gld/morgen)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
C 425 10
J en O 300 7
P en V 190 2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: Genoemde grondprijzen kwamen tot stand bij taxatie van landerijen van de erven van Barthold
Cromhout.
Bron: Zijp, 1957, 43.

De tegenslagen waarvoor de Zijper ingelanden zich gesteld zagen, komen goed
tot uiting in de vele verzoekschriften met betrekking tot allerlei fiscale vrijstellin-
gen. Ten aanzien van de verponding en de tienden was hen in het octrooi van
1596 een vrijstelling voor een periode van 20 jaar verleend. Gezien de weinig
rooskleurige toestand in de polder na afloop van deze periode, was er de Zijper
bestuurders veel aan gelegen de vrijstellingstermijn verlengd te krijgen. De ar-
gumenten die zij naar voren brachten waren van drieërlei aard.75
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72  Zijp, 1957, 43.
73  RAA, AWZ inv. nrs. 337, 338, 339 en 347. De ten tijde van het redres van de verponding geïnventari-
seerde pachtprijzen staan vermeld in verpondingsregisters uit 1630, 1632 en 1640.
74  ibidem.
75  RAA, AWZ inv. nrs. 86 en 332.



Allereerst klampten de bestuurders zich vast aan de tekst in het bedijkingsoc-
trooi, waarin was gesteld dat de vrijstellingstermijn pas werd geacht in te gaan na
het voltrekken van de dijkage. De term ‘voltrekken’ was voldoende vaag om een
ruime interpretatie toe te laten en de polderbestuurders maakten daar dankbaar
gebruik van. In het octrooi waren de hoogte en breedte van alle dijken nauw-
keurig gespecificeerd, maar deze afmetingen waren bijna nergens gerealiseerd.
De hoofdingelanden stelden dan ook dat de bedijking nog steeds niet was vol-
tooid en benadrukten dat daar goede redenen voor waren. De Staten hadden er
in hun octrooi op aangedrongen de bedijking ‘met den aenstaende Jare vyfthien
hondert seven en tnegentigh by der handt te nemen en binnen dien Jare (is het
mogelijck) te voltrecken, in conformité van de royinge’.76 Een dergelijk tempo,
zo redeneerden de polderbestuurders, hadden zij de ingelanden echter niet aan
kunnen doen. De kosten van de bedijking waren zelfs met een meer gefaseerde
aanpak al de pan uitgerezen. Met een nog grotere inzet van personeel en mate-
riaal en als gevolg hogere omslagen zou het moeilijk zijn geweest de ingelanden,
‘die nu tot kennisse waren gekomen vande lightigheyd’ van hun gronden en on-
der wie zich al onlusten hadden voorgedaan, in het gareel te houden.77 De be-
dijkers hadden het verstandiger geoordeeld, ‘als aen een quade draet treckende’
de werkzaamheden in een rustiger tempo uit te voeren en de uitgaven over de ja-
ren te spreiden. Er was hen alles aan gelegen de ingelanden niet te ‘ontmoedi-
gen’ en te voorkomen dat zij de ‘dijkagie (zouden) verlaten’. Zij hoopten op
deze wijze ‘de onlustige participanten in lust ende couragie te houden’. Het ar-
gument van later dan gepland klaar gekomen dijken komen we later ook in di-
verse andere polders tegen.

Als tweede argument brachten de polderbestuurders de hoge onderhoudsuit-
gaven naar voren. De werken ‘van de dijkagie waren extraordinaris van zeer lang
ende groot begrip’ en in de loop van de jaren waren daar allerlei eisen bijgeko-
men.78 Er waren eigenlijk nooit jaren geweest waarin geen dijken hoefden te wor-
den verhoogd en verzwaard. De bedijkingskosten waren daardoor minsten de
helft hoger uitgevallen dan de hoogste raming eertijds. En tot overmaat van
ramp, zo brachten de polderbestuurders als derde argument naar voren, viel de
kwaliteit van de drooggevallen gronden sterk tegen. Men had gehoopt dat de
‘zandlanden’ van de Zijpe van dezelfde kwaliteit waren als elders langs de Hol-
landse kust, maar het tegendeel was waar. Veel landen waren ‘zo sober in deugd
bevonden’ dat deze, aldus een verzoekschrift uit 1621, te koop werden aangebo-
den voor ’12 of 15 of 20 of 25 gulden per morgen’ en waar mest was opgebracht
voor prijzen tussen de 40 en 70 gulden.79 Pachters met een meerjarig contract
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werden ondanks hun lage huur ‘gefrustreerd in hun hoop. Zij hebben haar sel-
ven opgegeten ende geconsumeert’.80

De inspanningen van de Zijper bestuurders sorteerden pas na lang aanhou-
den effect. Ondanks herhaalde verzoeken en ‘remonstranties’ bleef een positief
antwoord van de Staten in eerste instantie uit. Nanning van Foreest, ontvanger
van de gemene middelen in het district Alkmaar, achtte na het redres van de ver-
ponding in 1632 de tijd dan ook rijp deze belasting te innen en bij ‘faulte van-
dien’ de polderbestuurders in gijzeling te nemen. Er volgde wederom een bar-
rage van verzoekschriften, eerst aan de Gecommitteerde Raden, vervolgens aan
de commissarissen op ’t redres van de verponding en uiteindelijk aan de Sta-
ten.81 Ook nu weer schoven de verantwoordelijke instanties de beslissing voor
zich uit. Er werd een commissie van onderzoek ingesteld, waarna een lange pe-
riode van stilzwijgen volgde, maar in 1640 viel het besluit. De Zijper ingelanden
moesten gaan betalen. Wel kregen zij de toezegging dat het voorlopig slechts om
een halve verponding ging. In de jaren daarna probeerden de polderbestuur-
ders regelmatig deze beslissing terug te draaien, maar voorlopig zonder succes,
al was de toestand in de polder nog steeds verre van rooskleurig. In 1663, toen de
termijn van halve verponding weer verlengd moest worden, werd nogmaals uit-
voerig ingegaan op de ‘slechtigheid van de meeste landen’.82 De grondopbreng-
sten waren nog steeds pover, de jaarlijkse kosten bleven hoog en alleen tegen af-
braakprijzen konden de ingelanden hun landerijen kwijt. De bestuurders
duidden deze aan als ‘stuivers en Rosenobels landen’, die niet dan wat waardelo-
ze munten opbrachten.83 Ruim 60 jaar na de bedijking, zo stelden ze, gingen
zelfs contribuabele gronden regelmatig voor minder dan 100 gulden per mor-
gen van de hand en in het merendeel van de kavels werden de polderomslagen
niet door de opbrengsten gedekt. Niemand van de oorspronkelijke investeerders
had ‘voordeel uit de dijkage’ kunnen trekken; allen hadden ‘grote schade gele-
den’ en waren daarbij ‘bedurven ende geruineert’. Het leidde allemaal tot niets.
De regeling waarbij een halve verponding moest worden betaald, werd ondanks
het indringend betoog met 8 jaar verlengd. Na afloop van deze termijn zagen de
Haagse bestuurders de ernst van de situatie echter in. De betalingsverplichting
werd ingetrokken. In de jaren daarna ging het alleen maar verder bergaf en het
is dan ook niet verwonderlijk dat de polder haar bevoorrechte fiscale positie tot
aan het einde van de Republiek behield.

Voor de tienden geldt een soortgelijk verhaal. Ook nu weer bleven de polder-
bewoners tot 1640 vrijgesteld en werd daarna een gunstige regeling overeenge-
komen.84 De inning werd niet in het openbaar verpacht, een procedure die over
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80  Ibidem.
81  RAA, AWZ inv. nr. 87.
82  RAA, AWZ inv. nr. 332: Octrooi van 19 april 1663.
83  Ibidem.
84  RAA, AWZ inv. nr. 333.



het algemeen tot hogere afdrachten leidde, maar met een jaarlijks vast te stellen
bedrag, de zogenaamde ‘redemptie’, afgekocht. De hoogte van deze redemptie
bedroeg in 1640, het eerste jaar van betaling, 800 gulden, beduidend minder
dan overeenkwam met een elfde deel van de opbrengst van de geteelde gewas-
sen. In de jaren daarna werd de te betalen som geleidelijk opgetrokken, tot 2.200
gulden in 1664, een bedrag ter grootte van de ‘halve tienden’.85 Uit een ‘Lijste
van de Taxatien van de besaaide landen in de Zeype om de tienden te garen’ uit
1674 blijkt dat er in dat jaar 1.314 morgen werd bebouwd, een derde deel van het
contribuabele oppervlak.86

De opbrengst van de gewassen in 1674 bedroeg bijna 60.000 gulden, zodat de
oogst van één morgen bouwland op gemiddeld 46 gulden kan worden bere-
kend.87 Voor betaling aan de tienden ging daar 2 gulden vanaf. Het restant kan
niet worden beschouwd als netto inkomen. Exploiteerde de grondbezitter zijn
akkers zelf, dan kon hij de arbeidsintensieve werkzaamheden niet alleen af en
moest hij hulp inschakelen. Volgens een landbouwenquête uit 1800 had men
daarvoor in het dichtbij gelegen Koedijk 2 à 3 werklieden per 10 morgen no-
dig.88 Om de tarwe, het haver, de rogge en het gerst in redelijke mate te doen
groeien was een intensieve bemesting nodig. In één van hun vele klaagzangen
beweerden de Zijper bestuurders dat de kosten aan koemest jaarlijks op 25 à 30
gulden per morgen zaadland uitkwamen. Dit bedrag lijkt aan de hoge kant, maar
dat het om een aanzienlijke kostenpost ging, is duidelijk. Daarbovenop kwamen
dan nog de polderomslagen en andere belastingen. Aftrek van zaad voor het vol-
gende jaar, een niet onaanzienlijk deel van de oogst, zat waarschijnlijk al in de
opbrengstcijfers verdisconteerd. Een boer die zijn grond pachtte kon het werk
ook niet alleen af en moest daarnaast nog huur betalen. Veel meer dan 20 à 30
gulden per morgen netto zal het ‘zaadland’ in beide scenario’s niet hebben op-
gebracht.89 Alleen door een groot areaal te verbouwen of er nevenactiviteiten op
na te houden, kon een landbouwer het hoofd boven water houden. Toch bracht
akkerbouw bij geschikte bodemgesteldheid meer op dan veeteelt. We hebben al
gezien dat David Colterman in de jaren vóór 1622 een groot deel van zijn gron-
den had ‘bebout’, maar dat hij het akkerland wegens slechte opbrengsten weer
had omgezet in grasland. De bodemgesteldheid moest het wel toelaten.
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85  RAA, AWZ inv. nr. 333; octrooi van 19 april 1663.
86  Bremer, 1997, 56; RAA, AWZ inv. nr 303.
87  Uitgaande van de opgaven in het desbetreffende belastingregister kwam Bremer voor het jaar 1674 tot
een totale opbrengst van het gewas van 59.586 gulden: Bremer, 1997, 58. De opbrengsten van de meest ge-
kweekte gewassen (tarwe, rogge, haver en vlas) schommelden allemaal rond de 50 gulden per morgen. Dit
waren de bij verkoop ontvangen bedragen. Alle onkosten moesten daar nog van af. Zie ook: RAA, AWW  inv.
nr 303.
88  Bremer, 1997, 59.
89  Bremer: 1989, 36.



Tabel 6.5  Tienden in Noord-Hollandse polders, 1703.

tienden
(gulden)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wieringerwaard 9000
Zijpe 2200
Beemstera 1476
Purmer 1410
Schermer 750
Heerhugowaard 500
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a het voor de Beemster vermelde bedrag heeft betrekking op de polder en 'omleggende plaatsen'.
Bron: RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2889.

De opbrengst van de tienden in de Zijpe was hoog in vergelijking met die in de
meeste andere polders, zeker als we in aanmerking nemen dat het slechts een
halve heffing betrof (tabel 6.5). Alleen in de Wieringerwaard gebruikte men een
groter areaal voor akkerbouw.90 De gegevens in de tabel hebben weliswaar be-
trekking op het jaar 1703 en er kunnen zich in de tweede helft van de zeventien-
de eeuw veranderingen in het grondgebruik van de meeste polders hebben voor-
gedaan, het overzicht verschaft niettemin een aardig inzicht in de mate waarin
daar akkerbouw voorkwam.91 Afgezien van de geestgronden langs de kust, leen-
den de meeste gebieden boven het IJ zich hier nauwelijks toe. De gronden waren
gedurende grote delen van het jaar te drassig. In de Zijpe en de Wieringerwaard,
waar de landerijen over het algemeen hoger lagen, ondervond men daar minder
last van. Aan de vruchtbaarheid van de bodem kan de Zijpe zijn relatief vooraan-
staande positie niet te danken hebben, daarvoor waren de meeste gronden te
schraal.

Overzien we het bovenstaande, dan kunnen we alleen maar concluderen dat
de deelnemers aan de bedijking van de Zijpe in 1597 weinig plezier aan hun in-
vestering hebben beleefd. De grondprijzen in de contribuabele polders trokken
in de loop van de jaren wel aan tot ruim boven het investeringsbedrag, maar op
jaarbasis stelde die stijging weinig voor. Met de door verpachting verkregen in-
komsten was het nog slechter gesteld. Zij dekten de kosten niet of nauwelijks,
vooral in de eerste decennia na de bedijking moest op grote schaal geld worden
bijgelegd. Slechts in enkele afdelingen ging het beter. De bescheiden opleving
die de polder in het midden van de zeventiende eeuw beleefde, was onvoldoen-
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90  RAA, OA Alkmaar, inv. nr. 2889. Dit document geeft een overzicht van alle inkomsten uit de Grafelijk-
heids domeinen, waaronder de tienden geheven in diverse gebieden in Kennemerland en West-Friesland.
De opbrengst van de tienden in de Zijpe worden in het overzicht van de ‘Grafelijkheids domeinen’ niet ver-
meld.
91  In de tweede helft van de zeventiende eeuw zette in grote delen van West-Europa een snelle daling van
de graanprijzen in, in absolute zin, maar ook relatief ten opzichte van de prijs van zuivelproducten. Veeteelt
werd in deze periode daarom weer aantrekkelijker dan akkerbouw.



de om de eerder gemaakte verliezen goed te maken en was geen langdurig leven
beschoren. Tegen het eind van de eeuw was de situatie zo mogelijk nog dramati-
scher. De polder was onder een ongelukkig gesternte geboren en de ingelanden
zagen voorlopig geen kans het tij te keren.

De Wieringerwaard

Zo droef als in de Zijpe was het in de Wieringerwaard niet gesteld. De grondsa-
menstelling was van beduidend betere kwaliteit. De relatief vlakke polderbodem
en de hoge ligging zorgden verder voor makkelijker te beheersen waterstanden.
Veelzeggend zijn de lovende woorden, gesproken bij het driehonderdjarig be-
staan van de polder door de toenmalige dijkgraaf Groneman.92 De vruchtbaar-
heid van de polder deed volgens hem niet onder voor die van de Beemster en
Purmer. Afgezien van de ‘uitstekende zorgen aan bouw- en weilanden besteed’
was dat te danken aan ‘den hoedanigheid van de bodem. Zand- en veengronden
worden er niet gevonden, slechts zware zavel-, lichte en zware kleigronden’. In
twee opzichten overtrof de Wieringerwaard de succesvolle droogmakerijen zelfs,
zo sprak de dijkgraaf. Allereerst kwam het voor rundvee hoogst schadelijke on-
kruid unjer of heermoes, waar zoveel polders de nadelige gevolgen van onder-
vonden, in de Wieringerwaard bijna niet voor.93 En dat gold ook voor de lever-
botziekte, die ‘in natte jaren in vele polders honderden, ja duizenden schapen
aantast en verloren doet gaan, terwijl deze zeer nadeelige ziekte in onzen polder
niet voorkomt, althans niet onder het wolvee, dat hier geboren en gebleven is’.
Dat unjer ook in de beginjaren van de polder geen rol van betekenis speelde,
wordt impliciet bevestigd door het gegeven dat de hoofdingelanden in hun vele
klaagzangen richting Staten van Holland nooit over dit hardnekkige onkruid
repten, terwijl zij toch alle tegenslagen en rampspoeden, waar de polder mee te
maken kreeg, in extenso beschreven.

Het boerenbedrijf in de Wieringerwaard ging dan ook voortvarender van start
dan in de enkele jaren eerder klaargekomen Zijpe. Deze voorspoedige gang van
zaken kwam op diverse manieren tot uiting. Grond- en pachtprijzen stegen naar
hogere niveaus en de verponding, maatgevend voor de netto huur die de lande-
rijen opbrachten, was gemiddeld bijna vijf keer zo hoog als in de Zijpe. De gun-
stige gesteldheid van de bodem kwam verder tot uiting in een groot akkerbouw-
areaal.

Toch moeten we ons geen overtrokken gunstige voorstelling van de beginjaren
maken. De zeedijken bleven onderhevig aan verzakking en hevige stormen ver-
oorzaakten regelmatig grote schade. Vooral in 1621 en 1625 kreeg de polder het
zwaar te verduren.94 De uitgaven voor herstel en versterking van de dijken wer-
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92  Groneman, 1910.
93  Unjer in het weiland leidt tot sterke vermagering van melkkoeien en veelal sterfte.
94  RAA, AWW inv. nr 2a.



den alleen al in dat laatste jaar op 60 à 70.000 gulden geschat, ‘als of men een
dijkagie van nieuw bij der hand namen’.95 De kosten waren niet alleen hoog door
de ‘menigvuldigheijt van de groote werken’, maar ook ‘vermits het arbeijdsloon
in desen jare so kostelijk ende dier valt / ten aensien weijnig arbeijders te beko-
men zijn’ omdat ‘(God betert) overal groote schaden ende inundatien geleden
ende gevallen zijn’.96 De schadepost kwam overeen met een bedrag van om en de
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95  Ibidem.
96  Ibidem.

Afb. 6.5.1  Op deze belastingkaart van de Wieringerwaard (jaartal onbekend) staat aangegeven hoe de to-
tale verpondingsaanslag van de polder (9.575 gulden) aan de landeigenaren in de diverse polderafdelingen
per morgen werd doorberekend.



nabij 35 gulden per morgen en moest door de ingelanden worden opgebracht
bovenop de normale polderlasten. De polderbestuurders begrepen dat zij bij
een omslag van een dergelijke grootte op forse weerstand zouden stuiten en gre-
pen het onheil aan om bij de Staten verlenging van belastingvrijstelling te be-
pleiten.97 Lastenverzwaring was uit de boze, zo stelden zij, want die kon voor veel
ingelanden de nekslag betekenen: ‘welke groote ende ondraeglijke kosten voor-
waer strekken tot ruïne ende verderf van seer veele ingelanden / ende te meer
om dat tot haer groot leetwesen hunne landen van dijk-penningen alleen over de
vijf hondert gulden de morgen tegenwoordig komen te kosten / behalve grep-
pelen / slegten ende missen’. De poldergronden brachten immers nog maar
weinig op: ‘dat veel van de hooft-landen so weijnig in huure opbrengen / dat vee-
le van de hooft-landen nooijt gebrooken geweest zijnde / dog niet meer in huure
gelden als acht / negen / thien / ende elf gulden de Morgen’. Het was dan ook
geen wonder dat de ‘seer zwaere ende onverdraeglijke lasten den Supplianten /
mitsgaders alle Ingelanden ende Ingezetenen so excessief zwaer vallen ende
moedeloos maeken / dat ‘er veel onder hen zijn / die wenschen deselve dijkagie
noijt bij der hand gehad te hebben / also sij bij Verkoopinge van hare Landen
nauwelijks tot de helft van haer Capitael weder soude konnen komen’.

De polderbestuurders dikten de problemen ongetwijfeld aan om hun argu-
ment kracht bij te zetten. Zowel aan de kosten als aan de inkomstenkant lijkt het
geschetste beeld te somber. Zo valt het in de loop van de jaren opgebouwde be-
drag van 500 gulden per morgen aan polderlasten moeilijk te plaatsen. Helaas
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97  In 1622 waren de polderbestuurders gedwongen een omslag van 12 gulden per morgen uit te schrijven
en in het rampjaar 1625 zelfs van 28 gulden.

Tabel 6.6  Verpondingsaanslagen in de Wieringerwaard, 1665.

polderafdeling verponding
(gld/morgen)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A 3,80-4,90
B 4,35-4,90
C 5,05-5,60
D 4.90
E 5,40-5,60
F 4,40-4,90
G 5,50-5,55
H 4,75-4,90
I 5,15-5,50
K 5,60

gemiddeld voor gehele polder 5,10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bron: RAA, AWW inv. nrs. 247 en 250.



missen we de financiële gegevens uit de periode van inpoldering, maar het lijkt
onwaarschijnlijk dat de oorspronkelijke bedijkingskosten van de polder, die aan
twee kanten gebruik kon maken van reeds bestaande zeeweringen, veel hoger
uitkwamen dan die van de Zijpe. Zelfs als we uitgaan van een bedrag van 250 gul-
den per morgen voor de Wieringerwaard en daar voor het totaal aan omslagen
in de 14 navolgende jaren 100 gulden bij optellen, dan bedroegen de polderlas-
ten tot en met 1625 niet meer dan 350 gulden.98 Ook met de prijsontwikkeling
van de bedijkte gronden lijkt het wel te zijn meegevallen. Hoe valt anders te ver-
klaren dat vier kavels die rond 1625 werden verkocht, gemiddeld 700 gulden per
morgen opbrachten (grafiek 6.3)?99 Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat
drie van deze kavels in blok C lagen, gezien de verpondingsaanslagen die hier tot
stand kwamen, niet het slechtste deel van de polder (tabel 6.6).
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98  De hoofdingelanden schreven in hun verzoek uit 1625 dat de omslagen in de jaren na verkaveling re-
spectievelijk 5, 6, 7, 8, 10 en 12 gulden per morgen bedroegen; gemiddeld dus 7 à 8 gulden per jaar. Volgens
opgave in de rekeningboeken bedroeg het totaal aan omslagen vanaf 1616 tot en met 1625, dus inclusief de
twee dure jaren 1622 en 1625, 87 gulden per morgen.
99  Bremer, 1989, 30. Wij zijn de heer Bremer zeer erkentelijk voor inzage in een door hem aangelegde
dossier over de Wieringerwaard, met daarin onder andere diverse transportaktes.
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Grafiek 6.3  Grondprijzen in de Wieringerwaard, 1615-1651.

Bron: Bremer, 1989, 30. Wij zijn de heer Bremer zeer erkentelijk voor inzage in een door hem aan-
gelegd dossier over de Wieringerwaard, met daarin onder meer transportaktes.



Over het verloop van de grondprijzen in de polder zijn we redelijk goed geïn-
formeerd dankzij in transportaktes voorkomende verkoopprijzen.100 De sprei-
ding in de hoogte van de bedragen is groot en daarom hebben we deze in grafiek
6.3 voor een beter inzicht, net als bij onze analyse van de grondprijzen in de Zij-
pe, onderverdeeld naar de polderafdeling waarin de desbetreffende kavels lig-
gen en daarmee naar de bij taxatie verkregen verpondinswaarde. We zien een
duidelijke relatie tussen de waarde van de grond en de hoogte van de verpon-
ding: de kavels in polder C brachten het meest op. De prijzen klommen geleide-
lijk naar een piek rond het midden van de eeuw. In de duurdere delen van de
polder werden toen waarden bereikt van tussen de 1.000 en 1.400 gulden per
morgen, nauwelijks minder dan in de Beemster en aanzienlijk meer dan in de
Zijpe. Zoals reeds eerder opgemerkt moeten we ons bij prijsvergelijking tussen
polders natuurlijk wel realiseren dat de morgen niet overal even groot was. In de
Wieringerwaard was die 25 procent groter dan in de Zijpe, ten opzichte van de
Beemster was er weinig verschil.

De hoge prijzen kwamen niet gelijk tot stand. In het eerste decennium na de
bedijking reikten ze niet veel verder dan 4 à 500 gulden voor de betere gronden,
2 à 300 gulden voor de minder goede. De oorspronkelijke investeringskosten lij-
ken met deze bedragen al gelijk redelijk tot goed te zijn gedekt. Als we uitgaan
van het eerder geraamde bedrag van 250 gulden per morgen, dan konden de
participanten hun nieuwe land al snel met winst van de hand doen, in een aantal
gevallen zelfs voor het dubbele van het geïnvesteerde kapitaal.

Voor de investeerders die hun gronden aanhielden, en dat was het merendeel,
was het belangrijker wat hun gronden jaarlijks opbrachten. Helaas zijn van deze
polder bijna geen pachtprijzen bekend. De vroegste informatie die we zijn te-
gengekomen had betrekking op een klein stukje land, dat in eigendom van de
polder was gebleven. Het betrof het 1,5 morgen grote ‘gemene landsland’, gele-
gen naast de Zijper Slikkerdijk, dat in 1626 bruto 27 gulden per morgen op-
bracht (grafiek 6.4).101 Bij een polderomslag van 10 gulden dat jaar en na aftrek
van andere kosten bedroeg de netto opbrengst ongeveer 15 gulden per morgen,
een hoog rendement ten opzichte van de geschatte bedijkingskosten. Daar bleef
het echter niet bij. In 1645 werd een pachtsom van 39 gulden gerealiseerd en in
het begin van de jaren vijftig zelfs 43 gulden. Aangezien de polderomslagen in de
jaren veertig en vijftig waren gezakt naar ongeveer 6 gulden, was toen dus sprake
van een netto opbrengst van ver boven de 30 gulden per morgen. Afgezet tegen
de geschatte oorspronkelijke investering was dit een hoog bedrag. Als de prijs-
ontwikkeling van deze kavel ook maar enigszins representatief was voor de rest
van de polder, dan waren de rendementen in deze periode dus tot rond de 10
procent gestegen. Voor grondeigenaren die in deze periode land kochten voor
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100  Ibidem.
101  RAA, AWW inv. nr. 83.



800 à 1.200 gulden per morgen betekende een dergelijke opbrengst echter een
rendement van niet veel meer dan 3 à 4 procent.

We kunnen ook weer een hoop informatie ontlenen aan de verpondingsko-
hieren, al staan de voor de samenstelling gebruikte huurwaarden bij deze polder
daar niet in vermeld. We zullen deze uit de hoogte van de aanslagen moeten af-
leiden, in de aanname dat de taxateurs zich hier overal aan het voorschrift hiel-
den dat de verponding op een vijfde deel van de netto huur moesten worden
vastgesteld. Gezien onze ervaring in de Zijpe is dat lang niet zeker. De registers
laten ons ook in het ongewisse over het jaar van taxatie. Het ligt echter voor de
hand dat deze, zoals overal elders, in het begin van de jaren dertig plaats vond.
De polder was toen nog van betaling vrijgesteld, maar dat had de inspecteurs ook
in andere polders, die in dezelfde situatie verkeerden, er niet van weerhouden
de aanslagen vast voor later vast te leggen. Volgens Jonker zijn de huurwaarden
pas rond 1663 geïnventariseerd, kort nadat de Staten de vrijstelling, bij besluit
van 15 maart in dat jaar, hadden beëindigd, maar dit lijkt niet waarschijnlijk.102

Ook voor de extra-ordinaris verponding van 1654 moest de hoogte van de aan-
slagen immers bekend zijn. Wel was er in 1665 sprake van een ‘egalisatie’ van de
verponding.103 In een toelichting voorin het desbetreffende kohier staat te lezen
dat er in de laatste jaren zoveel nieuwe huizen in de polder waren bijgekomen,
dat een nieuwe taxatieronde nodig was. Of men het ook nodig oordeelde om de
eerder uitgevoerde, op de landerijen betrekking hebbende, taxatie aan te pas-
sen, werd niet uit de doeken gedaan. Wij zullen er bij gebrek aan additionele in-
formatie vanuit gaan dat de hoogte van de verponding in de Wieringerwaard was
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102  Jonker, 1960, 126.
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Grafiek 6.4  Pachtprijs van het ‘gemenelands’ land in de Wieringerwaard, 1627-1709.

Bron: RAA, AWW inv.nrs. 82-92.



gebaseerd op het niveau van de huren in 1630.
In 1663 was het afgelopen met de vrijstelling die de polder had gekregen. Als

overgangsmaatregel gold dat in de eerste 4 jaar maar de helft van het opgelegde
bedrag hoefde te worden betaald.104 Vanaf 1667 werd de volledige verponding
geïnd: 9.704 gulden voor de gehele polder. Op een totaal van 1.881 contribu-
abele morgen kwam dit neer op 5,1 gulden per morgen, een hoog tarief dat al-
leen in de Beemster (5,2 gulden), en dan nog maar net, werd overtroffen.105 Per
polderafdeling liepen de tarieven ook nu weer sterk uiteen (tabel 6.6). Ze va-
rieerden van 3,80 gulden per morgen in blok A, aan de noordwest kant van de
polder, tot 5,60 gulden in het oosten en zuiden. Op grond van deze gegevens kan
worden afgeleid dat de gemiddelde netto-huur rond 1630 ongeveer 25 gulden
per morgen bedroeg. De investeerders in de Wieringerwaard konden tevreden
zijn. Grondprijzen en huren waren vergelijkbaar met die in de Beemster en zelfs
de slechtste kavels scoorden nog hoger dan de beste in de Zijpe. Waardeloze
gronden, zoals de Zijpse egalementen en nollen, kwamen hier niet voor.

Dankzij de goede bodemgesteldheid kreeg meer dan de helft van de polder
een bestemming als landbouwgrond. In 1661 verbouwden in totaal 163 boeren
61 procent van het grondoppervlak met graan (tarwe, haver, rogge en gerst), bo-
nen, vlas en koolzaad.106 De opbrengst van de akkerbouw varieerde sterk, al naar
gelang het gewas. Koolzaad en vlas brachten het meeste op, maar de teelt van die
gewassen vereiste veel mest en was zeer arbeidsintensief.107 Netto zullen de op-
brengsten van de verschillende gewassen elkaar minder hebben ontlopen. Door
Bremer werden deze op ruim 30 gulden per morgen geschat, min of meer gelijk
aan de zuivere huur in de piekjaren rond het midden van de eeuw.108

Aan de vrijstelling van de tienden kwam 2 jaar eerder een einde dan aan die
van de verponding. Vanaf 1661 waren de akkerbouwers verplicht hun ‘elfde
schoof’ af te staan.109 In eerste instantie slaagden de polderbestuurders erin een
regeling met de rentmeester van Kennemerland te treffen, waarin de hoogte van
de tienden voor de gehele polder op 4.500 gulden werd gesteld. De Rekenkamer
kon zich echter al spoedig niet met dit in haar ogen veel te lage bedrag vereni-
gen en besliste dat de inning voortaan in het openbaar moest worden ver-
pacht.110 De opbrengst werd in 1664 gelijk ruim 2 keer zo hoog, bijna 10.000 gul-
den per jaar. De polder zag 10 jaar later al weer kans van de verpachting aan
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103  RAA, AWW inv. nrs. 247 en 250.
104  RAA, AWW inv. nrs. 244-246. Zie ook: Jonker, 1960, 126.
105  De morgen in de Wieringerwaard was maar 3 procent groter dan in de Beemster, zodat de aanslagen
voor de verponding in de twee polders goed vergelijkbaar zijn.
106  RAA, AWW inv. nr. 228; Bremer, 1989, 30.
107  Bremer, 1989, 31-36.
108  Ibidem.
109  Anders dan in de Zijpe bedroeg de tiendheffing in de Wieringerwaard niet een tiende deel van de op-
brengst, maar een elfde. Een verklaring voor deze discrepantie hebben wij niet kunnen vinden.
110  Jonker, 1960, 123.



buitenstaanders af te komen, maar verplichtte zich een bedrag in dezelfde orde
van grootte te blijven betalen. In de jaren tachtig schommelde de opbrengst tus-
sen de 9.000 en 10.000 gulden, ofwel 8 à 10 gulden per morgen.111 Deze aansla-
gen waren aan de forse kant, zij suggereren een opbrengst van 100 gulden of
meer per morgen. Op grond van de ‘tiendheffinglijst’ uit 1661 lijkt een gemid-
delde opbrengst van 60 gulden meer reëel. Hoe het ook zij, de boeren kregen
met een forse extra belasting te maken.

Resumerend kunnen we stellen dat de bedijking van de Wieringerwaard in fi-
nancieel opzicht heel wat succesvoller was dan die van de Zijpe. De grondprijzen
trokken al snel aan tot waarden die het mogelijk maakten de pas ontgonnen
gronden met aantrekkelijke winsten van de hand te doen. De prijzen in het zui-
den en oosten van de polder stegen zelfs naar grote hoogte. Ook bij verpachting
hoefden de investeerders al snel niet meer op hun gronden toe te leggen. Tij-
dens de goede jaren rond 1650 vielen forse rendementen te behalen.

De Beemster

De droogmaking van de Beemster staat te boek als één van de meest indrukwek-
kende en spectaculaire staaltjes van ondernemerschap uit de hoogtijjaren van de
Republiek. De overlevering wil tevens dat de Amsterdamse kooplieden die hier
hun nek voor uitstaken, rijkelijk voor hun inspanningen zijn beloond. De mees-
te auteurs laten het, wat dit laatste betreft, bij deze constatering; slechts een en-
keling waagt zich aan een kwantitatieve invulling. De toon werd gezet door de ge-
renommeerde molenmaker uit de Rijp en alom geraadpleegd deskundige op
waterbouwkundig gebied, Jan Adriaansz. Leeghwater. Hij was intensief betrok-
ken bij de droogmaking van een groot aantal Noord-Hollandse meren, waaron-
der de Beemster.112 In het tegen het einde van zijn leven geschreven Haerlem-
mermeer-boek stond hij uitvoerig stil bij de in deze polders opgedane ervaringen
en de voordelen die met landaanwinning waren te behalen.113 Het ging hem
erom medestanders te vinden voor het wel heel vooruitstrevende plan de Haar-
lemmermeer droog te malen, een meer vele malen groter dan de Beemster. De
beleidsmakers en rijke kooplieden uit zijn tijd stonden nog niet erg open voor
dit idee en hun steun was onmisbaar. Als een rechtgeaard public relations man
trok hij daarom ten strijde en stak de loftrompet over de in de polders behaalde
successen. De voor zijn ideeën te winnen geldschieters hield hij voor dat de
Beemster al gelijk overvloedige oogsten opleverde en dat de participanten daar
hun kapitaal binnen de kortste keren terugverdienden. Hij schroomde niet alle
registers open te trekken en in zijn enthousiasme verloor hij daarbij ongetwijfeld
de realiteit wel eens uit het oog. Zo had hij het over:
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‘de groote / heerlijke / lof waardige dijkagie van de Beemster, die ’t eerste jaar doen hij droog
was geworden / door des Heeren zegen / zo veel overvloedige goede vruchten heeft gedragen
/ dattet niet wel met de penne is te beschrijven’. ‘Naderhand’, zo ging hij door, ‘heeft den al-
magtigen God de Beemster van alles zo overvloedig gegeven / dattet nu genoegzaam het
groote Lusthof van Noordt Holland is / zoo in Weiden / Bouwlanden / Boomgaarden / Hui-
zen en Lusthoven’. ‘Daarenboven geeft de voorsz. Beemster in overvloet vette Ossen / koeien
ende Schapen / met veel schoone Paarden en Hengsten: als ook overvloedig veel Boter en
Kaas’. ‘De Beemster in ‘t gemeen mag ieder jaar nu wel opbrengen aan lanthuer twee maal
hondert duizent / en vijftigduizent gulden vrij gelt / en dan zijn alle ongelden betaalt / mede
’t molengelt en dijk gelt’. ‘Daar en boven wert ook grotelijks verbetert de gemeene middelen
des landts’.114

Volgens Leeghwater rendeerde de pas drooggemalen polder dus al gelijk vanaf
het begin en verdienden de grondbezitters in het jaar dat hij zijn vurig pleidooi
op papier zette (1641) wel heel rijkelijk aan hun investering: 33 gulden per mor-
gen per jaar na aftrek van alle lasten. Dit laatste lijkt inderdaad het geval te zijn
geweest, maar we moeten niet uit het oog verliezen dat de polder in 1641 al drie
decennia achter de rug had om kinderziektes te overwinnen en mee te profite-
ren van de in de wijde omgeving optredende stijging van de grondprijs. De
Beemster kende echter wel degelijk aanloopproblemen en Leeghwaters sugges-
tie dat de investeerders al direct op een goed rendement konden rekenen doet
de werkelijkheid geweld aan. Zijn lovende woorden zijn niettemin een eigen le-
ven gaan leiden. Het door hem geciteerde bedrag van de pachtopbrengst in
1641 werd in later jaren veelvuldig aangehaald als bewijs voor het grote succes
van deze droogmakerij.

Bouman besefte ruim twee eeuwen later, in zijn standaardwerk over de ‘bedij-
king, opkomst en bloei’ van de polder, wel degelijk dat er in de eerste jaren nog
allerlei moeilijkheden te overwinnen waren en dat de werkelijke ‘bloei’ pas later
kwam. Hij wist te melden dat de oogst in 1614, twee jaar na de drooglegging,
‘over ’t algemeen vrij wel’ was ‘doch zou voordeeliger zijn geweest, indien er niet
zoo veel winterzaad ware verloren gegaan’.115 Ook de drassigheid van de bodem
leverde volgens hem nog veel problemen op: ‘De meerder aangebouwde schu-
ren en zaadbergen, maakten het tijdiger onder dak brengen voor vele graange-
wassen nu althans ten deele mogelijk; hoewel het bij velen dikwijls nog al be-
zwaar in had, het gedroogde graan naar huis te halen, daar de nog altijd slappe
en zachte grond moeijelijk met bevrachte wagens kon bereden worden’. ‘De
graslanden’ zo ging hij verder ‘waren aanmerkelijk verbeterd; hoezeer zij op vee-
le plaatsen nog met onkruiden en waterplanten waren bezet, vertoonde zich over
het geheel een welig grasgewas, ten gevolge waarvan de veestapel nu aanmerke-
lijk werd uitgebreid’. Onder de onkruiden bevond zich toen ook al het in deze
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streken nog weinig bekende unjer. Aanvankelijk werd hier uit onbekendheid
weinig aandacht aan gegeven, maar al snel werd men de nadelige uitwerking op
het rundvee gewaar. Als chroniqueur die accuratesse en volledigheid hoog in het
vaandel had, schetste Bouman hoe al snel betere tijden aanbraken en hij haalde
daarbij Leeghwaters enthousiaste berichtgeving aan. In een bijlage van zijn over
het geheel genomen positieve verslag vermeldde hij hoe de huurprijzen zich in
de loop van de jaren ontwikkelden (tabel 6.7).116 Hij liet het bij een kille opsom-
ming van cijfers, tot een interpretatie of commentaar kwam hij niet.

Tabel 6.7  Pachtprijzen in de Beemster, 1645-1775.

periode pachtprijs
(gld/morgen)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1640-1650 36-44
1645-1655 40-45
1655-1675 38-42
1675-1700 36-42
1700-1713 38-42
1713-1730 30-34
1730-1750 28-32
1750-1775 36-38
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: de genoemde waarden zijn in 'onvrij' geld: alle vaste lasten komen voor rekening van de grond-
eigenaar.
Bron: Bouman, 1857, 253 en 267.

Eén van de weinige auteurs die in later jaren uitvoerig op de aarzelende begin-
periode inging, is de Amsterdamse stadsarchivaris J.G. de Roever. In zijn met veel
kennis van zaken en een grote dosis cynisme geschreven biografie ‘Jan Adri-
aansz. Leeghwater. Het leven en werk van een zeventiende-eeuws waterbouw-
kundige’ dat tegen het einde van de tweede wereldoorlog het licht zag, wilde de
auteur een groot aantal mythes rond de hoofdpersoon van zijn studie ontmante-
len.117 Daarnaast liet hij niet na de hoofdrolspelers in de diverse droogmakerijen
van hun aura te ontdoen. Hij zette hen neer als gewetenloze intriganten en spe-
culanten, ontbloot van idealen en slechts uit op snelle winst. Zijn beschrijving
van de bij alle droogmakerijen gedurende korte of lange tijd optredende pro-
blemen lijkt soms echter eerder te stoelen op leedvermaak dan op harde feiten.
Hij stak de draak met Leeghwater’s euforische lofzang op de Beemster, maar had
zelf ook wel eens moeite om de realiteit niet uit het oog te verliezen. ‘Lange ja-
ren’ zo schreef hij ‘hebben de pachters van de Beemstergronden geworsteld om
zowel letterlijk als figuurlijk het hoofd boven water te houden’.118 De Roever re-
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fereerde daarbij aan problemen met de waterhuishouding. ‘Menigeen heeft de
strijd om het bestaan moeten opgeven, meer dan eens een gemeen ingeland als
pachtheer in de val meeslepend’. ‘Bijna dertig jaren heeft de Beemster aan vele
kinderziekten geleden, doch omstreeks 1640 breekt een tijd aan van enorme
bloei’. De grondprijzen begonnen echter al eerder aan een gestage opmars, zo
schrijft hij, zodat de ‘Hoofdingelanden als grote eigenaren’ enorme winsten
maakten. We zullen hieronder aantonen dat de bloeiperiode al veel eerder be-
gon.

Of de situatie in de eerste jaren inderdaad zo slecht was, weten we niet. On-
volkomenheden met de beheersing van het waterpeil speelden de ingelanden
ongetwijfeld geruime tijd parten. ‘Daardoor stonden de lagere delen van der
droogmaking dan ook vrijwel bij voortduring onder water, wat voor de gemene
ingelanden en vooral voor de pachters een onnoemelijke schade betekende’ wist
De Roever te melden.119 ‘In 1621 verklaarden de hoofdingelanden dat de Beem-
ster in 1613 voor het grootste deel vol water stond en wel in die mate dat de
grond vier of vijf jaren daarna nog zoo week was, dat men geen sloten kon ma-
ken’.120 Eén van de grootste grondbezitters, Willen Usselincx, bleek niet tegen de
problemen opgewassen.121 Na het mislukken van zijn pogingen tot oprichting
van een West Indische Compagnie, had hij zich met volle energie op de Beem-
ster gestort. Bij de verkaveling werden hem bijna 400 morgen toegewezen en
daarna breidde hij zijn indrukwekkende areaal nog verder uit tot ruim 500 mor-
gen. Voor deze gigantische investering moest hij zich diep in de schulden steken.
Zijn landerijen brachten echter onvoldoende op en spoedig volgde zijn faillisse-
ment. Hij moest zijn immense territoir weer van de hand doen. In de prille fase
waarin de polder zich bevond, met matig tot slecht renderende boerenbedrijven,
kon de markt dit grote aanbod moeilijk verwerken. Kopers zowel als pachters lie-
ten het afweten, wat een drukkend effect op de prijzen had. De polderbestuur-
ders grepen het voorval aan om verlenging te krijgen van de aflopende vrijstel-
ling van de ‘impost op de consumptie’. In een in 1616 aan de Staten gerichte
verzoek spraken zij de vrees uit dat

‘de landen sullen meer ende meer in clijnachtinge ende disreputatie geraecken, soo door
d’onervarentheyt vande selve bouwers ende eijgenaers, als onvermogentheyt van eenige der
selver, gelijck oock alreeds voor desen aen eenigen vande ingelanden is gebleecken, ende na-
mentlijck aen Willem Usselinck door wiens quadre ordre, beleyt ende daer vuyt gevolgde fai-
lissement over de vyfhondert morgens vijl geworden zijnde; den geheelen Beemster soo in huy-
re als in coop groote schade geleden heeft, ende genoegsaam ten instal gebracht is, overmits
nijemant tot vercoop van eenige landen en can geraecken, soo lange des voorsz. Usselincx’
Landen noch onvercocht blyven leggen’.122
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Het duurde dus ook hier zeker een paar jaar voordat de investeerders geen geld
meer op hun kavels behoefden toe te leggen, maar eerder dan in de meeste an-
dere polders keerde het tij. Anders dan de Zijpe en de Wieringerwaard had de
Beemster geen kostbare en moeilijk te onderhouden zeedijken, de grootte van
de polder had een gunstig effect op de jaarlijkse omslagen en, het belangrijkste
van al, de polder was gezegend met een gunstige bodemgesteldheid. Zware en
vruchtbare kleigronden stonden borg voor een goed exploitatieresultaat.123

Hoge rendementen konden dus niet lang uitblijven. Zelfs de polderbestuur-
ders klaagden niet langer. Uiteraard probeerden zij allerlei fiscale vrijstellings-
termijnen verlengd te krijgen. In hun briefwisseling met de Staten stonden ze
uitvoerig stil bij de grote uitgaven die de polder zich had moeten getroosten en
die ook in de komende tijd nog zwaar op de ingelanden zouden drukken.124

Over teleurstellende resultaten repten zij echter niet meer. Gezien de neiging
van de polderbestuurders, niet alleen in de Beemster, om alle argumenten die
een verzoek kracht konden bijzetten, in de strijd te gooien, was hier in hun ogen
kennelijk geen sprake meer van.

Kwantitatieve informatie over de ontwikkeling van de grond- en pachtprijzen
in de eerste jaren van de polder valt in het polderarchief niet terug te vinden. De
vroegste prijzen waarover wij beschikken dateren uit het midden van de jaren
twintig. Een waardevolle bron vormt het al eerder genoemde boekje waarin de
thesaurier van Purmerend de administratie van de stadskavels bijhield.125 Alle af-
spraken die met de pachters van deze gronden werden gemaakt, staan hierin ver-
meld: de pachtsom, de looptijd van het contract en de voorwaarden waaraan de
huurder zich had te houden. Uit de gegevens in het boekje kunnen we opmaken
dat de pachtprijzen in de jaren twintig aan een spectaculaire opwaartse beweging
onderhevig waren (grafiek 6.5). Rond 1625 leverde verpachting bruto 22 à 25
gulden per morgen op, 3 à 6 jaar later lagen de prijzen meer dan 10 gulden ho-
ger. Over de jaren daarvoor rept het boekje niet. We moeten daarom volstaan
met de constatering dat de grondbezitters ruim tien jaar na het voltrekken van
de bedijking al een redelijk rendement uit hun investering haalden. Nemen we
een pachtprijs van 22 gulden per morgen in 1625 als uitgangspunt en houden we
rekening met een totaal aan 5 gulden voor polderomslagen en nog eens 5 gul-
den voor andere onkosten, dan bleef er ongeveer 12 gulden aan zuiver inkomen
over. Op een geïnvesteerd vermogen van om en nabij de 250 gulden per morgen
komt dit neer op een rendement van 4 à 5 procent, een percentage dat aardig in
de buurt komt van de in die jaren gangbare rente op obligaties. De sterk op-
waartse trend van de pachtprijzen in de jaren twintig doet echter vermoeden dat
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123  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 117.
124  Zie o.a. het ‘Request aangaande de exemptie van middelen van consumptie over de Beemster, voor
den jare 1615’ in Bouman, 1857, 153 en de ‘Deductie aangaande de vrijdom van belastingen’ uit 1622 in:
WA, AWB inv. nr. 3.
125  WA, AWB inv. nr. 152.



dit alleszins acceptabele rendement in het eerste decennium na de bedijking
nog niet werd gehaald.

De Vries, één van de weinige auteurs die zich in later jaren er aan waagde fi-
nancieringskosten en rendementen te kwantificeren, ging er in zijn ‘The Dutch
rural economy in the Golden Age’ vanuit dat de door Leeghwater geciteerde,
hoge, huuropbrengst al gelijk in de eerste jaren werd verwezenlijkt: ‘The specu-
lative investement paid off handsomely: almost immediately the 123 investors be-
gan receiving yearly rental payments totalling over a quarter million gulden, or
an apparent annual rate of return of nearly 17 percent.126 Hij was qua timing te
optimistisch, maar had het bij het rechte eind dat de investeringen in de droog-
making van de Beemster er op den duur dubbel en dwars zijn uitgekomen.

Aan het eind van de jaren dertig werd het maximale prijsniveau bereikt, 40 à
50 gulden per morgen. Daarna was het gedaan met de stijging, tot in het midden
van de jaren vijftig bleven de huren min of meer stabiel. In de daaropvolgende
periode was voor het eerst sprake van een daling, maar de grote neergang liet
nog op zich wachten. De echte val naar beneden zette pas in de jaren zeventig en
tachtig in. Rond 1688 werd een voorlopig dieptepunt bereikt, en lagen de prij-

6  Rendementen 357

126  De Vries, 1974, 194. De Vries kwam naar alle waarschijnlijkheid tot zijn rendementspercentage van 17
procent door vergelijking van het door Leeghwater genoemde bedrag van 250,000 gulden huur voor de
hele polder, overeenkomend met 35 gulden per morgen, met het door hem genoemde investeringsbedrag
van 1,492,500 gulden.
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Grafiek 6.5  Pachtprijzen in de Beemster, 1624-1700.
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zen met 30 gulden weer op het niveau van rond 1630. Aan het einde van de eeuw
was er nog een tijdelijke opleving.

De door ons geïnventariseerde prijzen stemmen redelijk goed overeen met de
door Leeghwater en Bouman opgegeven waarden.127 Bouman meldde dat de hu-
ren in het tijdvak tussen 1640 en 1650 tot 36 à 44 gulden waren opgelopen en
voor de periode tussen 1645 en 1655 kwam hij met bedragen variërend van 40 tot
45 gulden (tabel 6.7).128 In tegenstelling tot onze bevindingen heeft Bouman de
omslag in de tweede helft van de eeuw echter niet, of nauwelijks, waargenomen.
De door Leeghwater gememoreerde 250.000 gulden aan huur voor de gehele
polder had betrekking op het jaar waarin hij zijn boek schreef, 1641. Deze som
komt overeen met een huurwaarde van 35 gulden per morgen, maar bij Leegh-
water was sprake van vrij geld, dat wil zeggen dat hij het bedrag had gecorrigeerd
voor vaste lasten. Tellen we deze er weer bij op, dan zien we dat ook Leeghwater
voor de piekperiode van een bruto pachtprijs van tussen de 40 en 50 gulden per
morgen uitging.

Het is duidelijk dat het de grondeigenaren in deze jaren voor de wind ging. De
oorspronkelijke investering van 250 gulden bracht nu jaarlijks netto ongeveer 35
gulden op, een rendement van circa 14 procent. In 1641 kwam er een einde aan
de vrijstelling van verponding. Aangezien de grondeigenaren als gevolg van deze
heffing gemiddeld 5,2 gulden per morgen meer aan belastingen kwijt waren, zul-
len ze wel hun best hebben gedaan deze extra aanslag in de pachtsom te verdis-
conteren. Uit de ontwikkeling van de prijzen valt niet af te leiden of ze hier in
zijn geslaagd. Met een netto huuropbrengst van nog steeds om en de nabij 35
gulden viel er echter weinig te klagen.

Dat het goed ging met de polder, ontging ook de regeerders in den Haag niet.
Na de dijkdoorbraken van 1610 hadden zij, als steun in de rug voor de investeer-
ders, de in het eerste octrooi al verleende fiscale voorrechten verder uitgebreid.
Voor de verponding betekende dit dat de ingelanden in plaats van 15 jaar vrij-
stelling nu konden rekenen op een dubbel zo lange termijn. De hoofdingelan-
den probeerden nog om de einddatum verder op te schuiven, maar de Staten za-
gen hier de noodzaak niet van in. In 1642, precies aan het einde van de gestelde
termijn, namen de heffingen een aanvang.129

Van het redres op de verponding valt in het polderarchief helaas niets meer te-
rug te vinden. Ook over de inning in latere jaren is weinig documentatie bewaard
gebleven. Alles wat rest zijn losse kwitanties uit de jaren tussen 1674 en 1677.130

Met enige moeite valt daaruit een totaalbedrag van 39.259 gulden voor een nor-
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127  Bouman, 1857, 253, 267. Bouman verwijst in zijn boek als bron voor zijn gegevens naar het Redres op
de Verponding in de Beemster uit 1632.
128  Ibidem.
129  In WA, AWB inv. nr. 3 bevindt zich een uit 1622 daterend document waarin de polderbestuurders uit
de doeken deden waarom zij van mening waren dat de bedijking eigenlijk pas in dat jaar was voltooid en dat
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male verponding te achterhalen. Uitgesmeerd over 7.501 contribuabele morgen
komt dit neer op een heffing van 5,2 gulden per morgen. Indien de taxateurs
zich bij het vaststellen van de verponding aan het voorschrift van 20 procent van
de zuivere huurwaarde hebben gehouden, volgt hieruit een netto-huur van 26
gulden per morgen aan het begin van de dertiger jaren, goed in overeenstem-
ming met onze eerder genoemde bevindingen.

De grondprijzen maakten waarschijnlijk een soortgelijke ontwikkeling mee als
de huren. De door ons achterhaalde bedragen vertonen echter een dermate gro-
te spreiding, dat het moeilijk is harde conclusies te trekken (grafiek 6.6).131 Zelfs
van gronden die in hetzelfde jaar werden verkocht of getaxeerd, lopen de prijzen
soms sterk uiteen. Tussen de diverse polders waarin de Beemster was opgedeeld,
vallen echter geen duidelijke verschillen waar te nemen. We kunnen hooguit
constateren dat in 1634, het jaar met het grootste aantal gegevens in onze data-
base, de grondprijzen voor het merendeel al ruimschoots tot boven de 1.000 gul-
den per morgen waren gestegen.132 In de beginjaren vijftig lijkt een piek te zijn
bereikt met bedragen tussen de 1.100 en 1.300 gulden. Deze prijzen wijken niet
noemenswaard af van die van de betere gronden in de Wieringerwaard.133 Sa-
menvattend kunnen we stellen dat alles erop wijst dat de oorspronkelijke inves-
teerders goed zijn beloond. Ze moesten misschien wel even wachten totdat hun
investering begon te renderen, maar zo’n 20 jaar na bedijking was de waarde van
hun inleg met meer dan een factor 4 gestegen, ofwel 7 procent per jaar. Daar-
naast konden zij rekenen op een hoge huur.

Toch laten deze cijfers maar een deel van de werkelijkheid zien. De oorspron-
kelijke investeerders mogen dan wel aan hun trekken zijn gekomen, de verhou-
ding tussen de grond- en de pachtprijs zal tot minder enthousiasme onder de
grondbezitters hebben geleid. Op basis van de waarde van hun landerijen bracht
verpachting niet veel meer dan 3 procent op. Dit relatief lage percentage, dat we
ook in de hiervoor beschreven polders al zijn tegengekomen, gold zowel in de
dertiger jaren als tijdens de piek in de veertiger en vijftiger jaren.

In de inleiding tot dit hoofdstuk hebben we gememoreerd dat er vrijwel geen
boekhoudingen bewaard zijn gebleven met gegevens over de exploitatie van de
boerenbedrijven. Tot de weinige uitzonderingen behoren de journalen van de Am-
sterdamse koopman Joseph Deutz.134 Deze veelzijdige entrepreneur was niet al-
leen grootgrondbezitter in de Beemster, hij had samen met zijn schoonvader Van
Gangelt het Zweedse monopolie voor de invoer van pek en teer in de Republiek
weten te verwerven en nam daarnaast ook nog een belangrijke plaats in op de Am-
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131  Een groot aantal grondprijzen is terug te vinden in: Dinkla, 1989.
132  In 1634 werden de bezittingen in de nalatenschap van Jacob Poppen getaxeerd, waaronder een groot
aantal landerijen in de Beemster. De in totaal 442,5 morgen werden bij elkaar op 471.309 gulden gewaar-
deerd, dat is 1.065 gulden per morgen: Dinkla, 1989, 148.
133  De morgen in de Wieringerwaard was slechts 3 procent groter dan in de Beemster, zodat prijzen per
morgen goed kunnen worden vergeleken.
134  Gemeentearchief Amsterdam, Particulier Archief: Deutzenhofje. Zie ook: Van Eeghen, 1960, 97-123.



sterdamse papier- en boekenmarkt. In de Beemster bekleedde hij diverse be-
stuursfuncties, waaronder die van hoogheemraad en dijkgraaf.135 Van belang voor
het onderhavige onderzoek waren zijn betrokkenheid bij de internationale os-
senhandel en zijn activiteiten als ossenweider. In deze laatste hoedanigheid liet hij
een gedetailleerde administratie na, aangeduid als ‘rekening Bestiael’.136 De pe-
riode waarin deze welgestelde herenboer zijn vetmesterij uitoefende, vanaf 1669
tot aan zijn dood in 1684, lag geruime tijd na de ‘opkomst en bloei’ periode van
de Beemster. De informatie die wij uit zijn boeken kunnen halen heeft derhalve
geen directe betrekking op de periode die voor de oorspronkelijke investeerders
bepalend was voor de hoogte van hun rendement. De rekening Bestiael biedt ons
echter een dermate interessante blik op de financiële gang van zaken binnen een
belangrijke bedrijfstak in de polder, dat deze hier niet onbesproken mag blijven.

De vetweiderij in de Beemster nam waarschijnlijk al in de eerste helft van de ze-
ventiende eeuw een grote vlucht. In de octrooiaanvraag voor de droogmaking
werd de vraag naar grond voor deze in het Noorderkwartier veel bedreven be-
drijfstak al genoemd als argument om de polder droog te leggen en Leeghwater
wees in zijn lofzang op de polder op de overvloed aan daar geweide ossen. De
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135  Gijsbers, 1999, 314. In het proefschrift van W.M. Gijsbers, ‘Kapitale ossen’, komen zowel de winsten die
met de ossenhandel en vetweiderij te behalen vielen als de herkomst en bestemming van de ossen aan bod.
136  Gijsbers, 1999, 340 e.v.
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Bron: Dinkla, 1989, passim.



door Gijsbers uit de boekhouding van Joseph Deutz achterhaalde gegevens ver-
schaffen ons inzicht in de gang van zaken bij dit bedrijf. In de periode tussen
1675 en 1684 weidde Deutz jaarlijks circa. 100 ossen.137 Het landareaal dat hij
daartoe ter beschikking had groeide gestaag en bedroeg uiteindelijk 79 morgen,
wat neerkwam op een bezetting van ruim 1 os per morgen. De winst die hij wist
te behalen fluctueerde sterk van jaar tot jaar.138 Pieken en dalen van respectieve-
lijk 3.000 en 700 gulden wisselden elkaar af. Gemiddeld hield hij ongeveer 1.900
gulden aan zijn inspanningen over, 24 gulden per morgen.

Deze opbrengst ligt in dezelfde orde van grootte als de zuivere huur die grond-
bezitters dezer jaren bij verpachting kregen. Zij hadden echter een gegaran-
deerde opbrengst, terwijl Deutz rekening moest houden met een aanzienlijk on-
dernemersrisico. Zijn boekhouding toont grote schommelingen in marge tussen
het aankoopbedrag en de verkoopprijs van zijn ossen. In goede jaren bedroeg
deze 43 gulden per os (in 1676), in slechte jaren niet meer dan 29 gulden
(1680).139 Daar moesten alle kosten dan nog van af. Stellen we de bruto marge
gemiddeld op 35 gulden en houden we rekening met een beweidingsintensiteit
van ruim 1 os per morgen, dan komen we na aftrek van kosten ook via deze be-
naderingswijze weer in de buurt van de 25 gulden per morgen uit. Spectaculair
zijn deze opbrengsten niet. Zelfs na de forse daling die de grondprijzen hadden
ondergaan, tot waarden tussen de 700 en 800 gulden per morgen, kwam het ren-
dement nauwelijks boven de 3 procent uit. Gijsbers stelde ‘dat het weiden van os-
sen in deze periode niet leidde tot superwinsten, zoals in de eeuw daarvoor’.140

We missen de informatie om na te kunnen gaan of deze bedrijfstak in de eerste
helft van de eeuw winstgevender en misschien ook minder wisselvallig was. Het
lijkt echter onwaarschijnlijk dat de ossenweiders zich in deze periode van hoog-
conjunctuur ook al hadden neergelegd bij bedrijfswinsten die weinig meer ople-
verden dan het zonder enige inspanning en risico verhuren van hun landerijen.

Alvorens dit hoofdstuk af te sluiten willen we nog kort stilstaan bij de akker-
bouw in de polder. Vergeleken met de melkveehouderij en de vetweiderij stelde
deze niet veel voor. Aan de vruchtbaarheid van de bodem kan het niet hebben
gelegen, de vette klei leende zich er goed voor. Problematisch waren echter de
hoge waterstanden, waar grote delen van de polder regelmatig mee te maken
kregen. Helaas beschikken we niet over detailgegevens inzake de tienden.141 We
moeten het doen met de informatie uit het al eerder gememoreerde overzicht
van de opbrengst van de tienden in 1703 in allerlei Noord-Hollandse regio’s (ta-
bel 6.5). De ‘Beemster en omstreken’ stonden daarin genoteerd voor 1.476 gul-
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137  In 1683 liet Deutz zelfs 112 ossen op zijn landerijen weiden.
138  Gijsbers, 1999, 342.
139  Gijsbers, 1999, 341. De VOC was een belangrijke afnemer van de vetgemeste ossen.
140  Gijsbers, 1999, 224 en 343.
141  De tienden, waarvoor in eerste instantie gedurende een periode van 24 jaar vrijstelling was verleend,
werden in de Beemster vanaf 1644 geïnd, inclusief die over de oogst van 1643: WA, AWB inv. nr. 21. Van de
impost op hoornbeesten was de polder tot en met 1629 vrijgesteld.



den, een zesde deel van de som die de Wieringerwaard opbracht, twee derde van
de Zijpe en vrijwel gelijk aan de Purmer. We leiden hieruit af dat akkerbouw in
de Beemster hooguit op een paar procent van het polderoppervlak plaats vond.
Daarbij moeten we wel rekening houden dat de Arenberger gronden blijvend
van het betalen van tienden waren vrijgesteld. Het polderbestuur had zich met
succes tegen invoering van deze belasting in dit deel van de polder verzet.142

Voordat tot droogmaking werd overgegaan behoorden deze gronden immers
niet aan de overheid, maar aan achtereenvolgens graaf Lamoraal van Egmond,
de gravin van Arenberg en Lambert Wijngaertsz. van Vollenhoven. De overheid
kon derhalve ten aanzien van de oogsten in dit deel van de polder geen enkel
recht doen gelden. Maar ook al zouden de Arenbergergronden, die ongeveer
een kwart van het polderoppervlak uitmaakten, wel aan de tiendheffing hebben
bijgedragen, de conclusie dat akkerbouw in de Beemster een onbetekenende rol
speelde, blijft recht overeind staan.

De Purmer

De bedijking van de Purmer en de latere lotgevallen van deze polder zijn in de
geschiedschrijving nogal onderbelicht gebleven. De Purmer mag niettemin met
de Beemster tot de meest succesvolle droogmakerijen van het Noorderkwartier
gerekend worden. Leeghwater karakteriseerde de polder als ‘die schoone
vruchtdragende Purmer’ en de latere dijkgraaf van de Wieringerwaard, Grone-
man, scheerde de Beemster en de Purmer qua vruchtbaarheid over één kam.143

Zelfs De Roever moest toegeven: ‘de uitslag van de Purmerbedijking belooft on-
danks de moeilijke beginjaren al even profijtelijk te worden als die van de Beem-
ster, een veronderstelling die in later jaren ook wel bewaarheid wordt’.144

De vruchtbare bodem was te danken aan een toplaag van zware klei.145 Alleen
in het zuidoostelijk gedeelte van de polder kwam fijn zeezand aan de oppervlak-
te. Met de waterhuishouding viel het na een moeizaam begin wel mee, al schakel-
den de boeren ook in deze polder al snel over op veehouderij en bleef minder dan
10 procent van het landoppervlak in gebruik voor akkerbouw. Vergeleken met de
kleinere Wieringerwaard stelden de tienden hier niet veel voor (tabel 6.5).

De vermeende financiële successen worden in de schaarse literatuur over de
Purmer nergens onderbouwd. Ook het polderarchief laat het in dit opzicht bij-
na geheel afweten. De stad Purmerend had haar meeste kavels al verkocht voor-
dat de bedijking goed en wel een aanvang nam, zodat de stedelijke administratie
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142  WA, AWP inv. nr. 187. Het polderbestuur van de Purmer verwees in een eigen verzoekschrift om vrij-
stelling van de tienden, of althans verlaging van haar bijdrage, naar de door de Beemster gewonnen rechts-
zaak aangaande de onrechtmatigheid van toepassing van deze heffing op de Arenberger gronden.
143  Van Hasselt, 1838, 27; Groneman, 1910, 6.
144  De Roever, 1944, 125 en 129.
145  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 147; Boschma, 2003 Boeren in en rond Edam, 16; Pons en Van Oosten,
1974, 78-162.



ons ook niet veel meer dan een bescheiden blik op de prijsontwikkeling van de
gronden in deze polder gunt.146 Het verpondingskohier uit de jaren 1663 en la-
ter biedt ons nog de meeste informatie, al is het jammer dat we in dit register wel
de opgelegde heffingen van de afzonderlijke kavels kunnen terugvinden, maar
niet de huurprijzen waarvan deze heffingen waren afgeleid.147

Purmerend bezat ten tijde van de verkaveling nog twee stukken grond, 20 mor-
gen in kavel 30 en ruim 5 morgen in kavel 20. Van dit laatste, relatief kleine, lap-
je grond ontdeed de stad zich ook al gauw. In 1625, 3 jaar na het gereedkomen
van de polder, werd deze grond verkocht voor de aantrekkelijke prijs van 530 gul-
den per morgen. In aanmerking genomen dat de investering slechts 280 gulden
per morgen bedroeg, ging het om een uiterst profijtelijke transactie.148 Het geïn-
vesteerde bedrag was in enkele jaren bijna verdubbeld. Van grote aanlooppro-
blemen was, naar het zich laat aanzien, in deze polder geen sprake. Ook de huur-
prijs die de stad voorafgaand aan de verkoop voor dit kavel ontving, 21 gulden
per morgen, duidt op een snelle ontwikkeling ten goede. In de Beemster werden
zulke hoge pachtprijzen pas na tien jaar of meer behaald.149 Stellen we de vaste
lasten ook in deze polder op ongeveer 10 gulden per morgen, dan bracht deze
kavel dus al binnen 2 jaar een rendement van circa 4 procent op. Als we dan ver-
der nog uit het verpondingsregister kunnen opmaken dat de grond in deze ka-
vel geenszins van uitzonderlijke kwaliteit was, maar gezien de hoogte van de
heffing (4,3 gulden per morgen) min of meer representatief voor het gemiddel-
de in de polder (4,4 gulden), dan hebben we hier een eerste harde aanwijzing
voor een voortreffelijke start van deze middelgrote droogmakerij.

Deze positieve ontwikkeling wordt bevestigd door de resultaten die Purme-
rend met de andere kavel behaalde. Zodra de stad over de grond kon beschik-
ken, leverde die al 21 gulden per morgen op en binnen een tijdsbestek van 10
jaar schoot de pachtprijs verder omhoog tot boven de 40 gulden, om in de jaren
veertig en begin vijftig op een maximumwaarde van 46 gulden uit te komen (gra-
fiek 6.7). In de daarop volgende periode ontkwam ook de Purmer niet aan een
daling van de prijzen, maar met 36 gulden aan het eind van de jaren tachtig kon
Purmerend nog steeds tevreden zijn. De resultaten lijken sterk op die van de bes-
te kavels in de Beemster. Op een investering van 280 gulden per morgen kwamen
genoemde huurwaarden neer op een netto rendement van 7 procent in het mid-
den van de dertiger jaren en 11 procent tijdens de piekjaren rond 1650.150
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146  WA, OA Purmerend inv. nr. 152.
147  WA, AWP inv. nr. 141.
148  De stad Purmerend hoefde bij inschrijving geen inkoopsom te betalen, zodat de investering tot 280
gulden per morgen beperkt bleef.
149  Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de grond- en pachtprijzen in het Noorderkwartier juist in
deze jaren aan een spectaculaire opmars bezig waren.
150  Vanaf 1642 werd in de Purmer een heffing voor de verponding van gemiddeld 4,4 gulden per morgen
geïnd. In het geval dat de investeerder zich eerst moest inkopen, liggen de rendementen ongeveer 2 pro-
cent lager.



Onze database is helaas te klein om bovenstaande constatering zonder meer
naar de gehele polder te mogen extrapoleren. De min of meer gemiddelde
plaats die de Purmerender kavels in het verpondingsregister van de Purmer in-
namen en enkele schaarse gegevens over grondprijzen geven echter wel een ste-
vig fundament aan de stelling dat de Purmer in financieel opzicht niet voor de
Beemster onderdeed. Interessant in dit opzicht is het hoge bedrag waarvoor het
land van Pieter Pauwelsz. Trom, kavel 88, in 1655 werd getaxeerd: 1.300 gulden
per morgen.151 Deze waarde kan wedijveren met die van de hoogst geprijsde
gronden in de Beemster.

De kohieren van de verponding uit de jaren 1663 en later geven ons een ge-
detailleerd overzicht van de taxatie van de individuele kavels. De huurwaarden
als zodanig zijn in de registers niet terug te vinden. Bij de vaststelling van de ver-
pondingsaanslagen maakten de taxateurs onderscheid tussen de aan de ringdijk
grenzende ‘dijkstukken’ van een kavel en de over het algemeen wat lager gele-
gen ‘tochtstukken’ langs de dwars door de polder lopende Middeltocht. De to-
tale aanslag voor de 2.953 contribuabele morgen die de polder telde, bedroeg
13.071 gulden, dat is 4,4 gulden per morgen. In de aanname dat de taxateurs
zich aan de spelregels hielden en dat de taxatie rond 1632 plaats vond, kunnen
we hier een voor vaste lasten gecorrigeerde netto opbrengst in dat jaar van 22
gulden per morgen uit afleiden. De polderomslagen in 1631 en 1632 bedroegen
6 gulden per morgen per jaar. Tellen we hier nog enkele guldens aan andere vas-
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151  Het desbetreffende gegeven werd ons door mw. C. Boschma-Aarnoudse ter beschikking gesteld.
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Grafiek 6.7  Pachtprijzen in de Purmer, 1624-1700

Bron: OA Purmerend inv.nr. 152.



te lasten bij op, dan bedroeg de bruto huur in de polder in het begin van de der-
tiger jaren ongeveer 32 gulden. Nemen we de snelle stijging die zich net in deze
periode in de ontwikkeling van de pachtprijzen voordeed in aanmerking, 30 gul-
den per morgen voor kavel 30 in 1630 en 41,5 gulden in 1632, dan lag de huur
die Purmerend voor haar grond ontving goed in lijn met de gemiddelde ver-
pondingsaanslag.152

Vergelijken we de hoogte van de heffingen voor de verponding in de Purmer
(gemiddeld 4,4 gulden per morgen) met die in de Beemster (5,2 gulden) dan
moet de conclusie zijn dat beide polders het goed hebben gedaan. Aan de iets la-
gere heffingen in de Purmer ten opzichte van de Beemster mag niet al te veel
waarde worden gehecht. De snelle stijging van de huurwaarden in de periode
van het redres van de verponding, kon, afhankelijk van het tijdstip van taxatie, al
gauw tot een afwijking van 10 procent of meer in de aanslag leiden. Daarnaast
had de Beemster in 1632 twee keer zoveel tijd gehad om de aanloopmoeilijkhe-
den te overwinnen. De gegevens die wij voor de Purmer hebben achterhaald mo-
gen schaars in aantal zijn, zij laten er weinig misverstand over bestaan dat de Pur-
mer een vliegende start kende en haar investeerders rijkelijk heeft beloond.

Wijde Wormer

De ingelanden van de Wijde Wormer hebben zich door de eeuwen heen willen
spiegelen aan de successen van de Beemster en de Purmer. De polder lag op steen-
worp afstand van haar twee grote voorgangers en was eveneens rijkelijk gezegend
met klei.153 De verwachtingen van de investeerders waren dan ook hooggespan-
nen. Helaas pakte het anders uit. Overvloedig kwelwater en lekkende dijken be-
moeilijkten het waterbeheer en de drassigheid in grote delen van de polder deed
afbreuk aan de bruikbaarheid van het land. De grond, hoewel kleiig van samen-
stelling, was van een lichte substantie, zodat het probleem moeilijk viel te verhel-
pen, ook al werd de lekkende ringdijk regelmatig onder handen genomen. De be-
nodigde grond haalde men in later jaren van elders, maar dit joeg de ingelanden
op extra kosten: ‘het onderhoud aan de dijken kost wel 21 gulden per roede’.154

De polder kreeg ook te kampen met hardnekkig onkruid.155 Dit valt fraai af te
lezen van een in 1697 van aantekeningen voorziene kavelkaart, waarschijnlijk ge-
maakt in verband met een verzoek tot verlenging van de termijn van enkele be-
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152  De verpondingsaanslag voor kavel nr. 30 van Purmerend lag met 5,1 gulden per morgen licht hoger
dan het gemiddelde in de polder en kwam daarmee wel heel dicht in de buurt van de gemiddelde aanslag
in de Beemster.
153  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 157-158; Pons en Van Oosten, 1974, 79.
154  WA, AWWo inv. nr 257. 
155  In de vele verzoeken om verlenging van belastingvrijstelling werd veel nadruk gelegd op het onkruid
waar de polder mee kampte: unjer, heermoes en kattestaart, ‘ongemeen schadelijk en venijnig onkruid’.
Vanaf de jaren zeventig van de zeventiende eeuw kwam daar nog bij het ‘gewas van lies of biesbes’. WA,
AWWo inv. nrs. 252-262.



lastingvrijstellingen (afbeelding 6.5.2).156 Per kavel staan de ongemakken aange-
geven waarmee de boeren te maken hadden. Aanduidingen als weeckstedigh en
opdragtigh geven aan dat de polder nog steeds last had van kwelwater. Ook het
euvel van lekkende dijken was nog niet verholpen; op diverse plekken langs de
ringdijk lezen we: ‘leccagie door den dijck’. Maar het meest wijdverbreid was het
kwaad veroorzaakt door onkruid. Afgezien van de noordoost kant van de polder
waren alle kavels volgens de kaart overdekt met riet, biezen, lissen en het schade-
lijke unjer: de gronden waren riedigh, biesigh, lissigh en unjerigh.

Bijna 100 jaar na de droogmaking klaagden de polderbestuurders nog steeds
hun nood. In een zwaar aangezet verzoekschrift uit 1720 om continuering van
belastingfaciliteiten vestigden zij de aandacht op de miserabele toestand waarin
de polder nog steeds verkeerde.157 De dijken lieten nog steeds zoveel water door,
dat de molenaars veel meer uren moesten maken dan hun collega’s in de Beem-
ster. Dat kwam tot uiting in een 30 gulden hoger tractement. Het onkruid ver-
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156  WA, AWP inv. nr. 263.
157  WA, AWWo inv. nr. 257.

Afb. 6.5.2  Een in 1697 van aantekeningen voorziene kavelkaart van de Wijde Wormer, waarschijnlijk ge-
maakt in verband met een verzoek tot verlenging van belastingvrijstelling. Per kavel is aangetekend met welke
ongemakken de boeren te kampen hadden.



spreidde zich ondertussen steeds verder, zodat ook de betere stukken land daar
last van kregen. Het gevolg van dit alles was dat veel boeren niet langer konden
rondkomen en zonder enige compensatie wegtrokken van het land waar ze zo
lang op hadden gezwoegd. Landeigenaren wilden hun grond verkopen, maar de
vraag naar grond was zo gering, dat de kavels niet meer opbrachten dan ‘de mor-
gen tot 56, tot 39 tot 20,5 en tot 3,30 gulden’. ‘Zelfs hele kavelen land met huizen
erop werden weggegeven, dat men zelfs land aanbood met hondert gulden toe’,
opdat men het maar kwijt was.158

Zo slecht als aan het begin van de achttiende eeuw was het niet altijd, maar een
vetpot is het in de Wijde Wormer in de eerste twee eeuwen van haar bestaan
nooit geweest. De polder legde het in winstgevendheid ruim af tegenover haar
grote buren. Dat dit tot een zekere naijver leidde, mag geen verbazing wekken.
Toen in 1874 het 250 jarig bestaan van de polder werd herdacht, klonk dit nog
door in een bij het festijn gezongen feestlied:

‘De schapen, lammeren en koeijen,
In onze dreven voortgebracht,
Getuigen, dat het hier wil groeijen,
Zoo goed als elders, met veel kracht.
De zuivel, uit de melk gekregen
Wedijvert met de Beemster kaas
De Purmer, ook nabij gelegen,
Is evenmin van ons de baas’.159

De in 1988 overleden schrijver van de polderhistorie, Jo Haller, was wat dit be-
treft realistischer: ‘De polder bestaat uit goede weilanden, hoewel de kwaliteit
minder is dan in Beemster en Purmer’.160

De mindere kwaliteit komt goed tot uiting in de pachtprijzen, afgezien van de
eerste paar jaar toen men zich de tekortkomingen nog niet ten volle realiseerde.
Waarschijnlijk op basis van de goede resultaten behaald in de eerder klaargeko-
men Beemster en Purmer, werden de landerijen in de beginjaren voor veel te
veel geld verhuurd. De stad Purmerend sloot in 1628 voor haar kavels vijfjarige
contracten af, waarin een huurprijs van niet minder dan 24 gulden per morgen
werd overeengekomen.161 Het prijsniveau kwam daarmee dicht in de buurt van
dat in de Purmer. Om deze hoge prijs te rechtvaardigen werd in de huurcon-
tracten overeengekomen dat de pachters hun land gedurende twee jaar als ak-
kerland mochten gebruiken; de overige drie jaar was slechts ‘beweiden’ of hooi-
en toegestaan.162 De contractanten kwamen er al snel achter dat de situatie
slechter was dan gehoopt en met goedvinden van beide partijen ging de pacht-
som met meer dan de helft omlaag en werd de huurtermijn met twee jaar bekort.
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158  Ibidem.
159  Jubileumuitgave Wijde Wormer Journaal, verschenen bij 375-jarig bestaan in 2001.
160  Haller, 1976. In 1990 is dit boek, onder redactie van C. van Dalsum, opnieuw uitgegeven.
161  WA, OA Purmerend inv. nr. 152.
162  Akkerbouw leverde hogere opbrengsten, maar leidde sneller tot uitputting van de grond.



In de kavels 62 en 63, gelegen ‘bij de Enge Wormer’, hoefde de pachter nog
maar 6,5 gulden per morgen te betalen, in de kavels 25 en 26 kwam een huurprijs
van 12 gulden tot stand. De vijfde kavel die de stad in haar bezit had (kavel 77)
werd pas vanaf 1629 voor het eerst verpacht. Door ervaring wijs geworden stelde
men de huurprijs hier gelijk vast op het meer realistische niveau van 12 gulden
per morgen. In de jaren daarna trokken de prijzen geleidelijk aan, maar het oor-
spronkelijk beoogde niveau van 24 gulden werd pas eind jaren veertig bereikt
(grafiek 6.8).

De taxatie voor het redres van de verponding vond plaats in 1630, kort nadat
de polder was drooggevallen. Dit was in zoverre voordelig voor de ingelanden,
dat de polder nog lang niet op orde was en de huurwaarden zich dus nog op een
betrekkelijk laag niveau bevonden. Het eerder besproken voorbeeld van de prijs-
stelling van de Purmerender kavels laat zien dat de pachtprijzen zich in de eerste
jaren nog wel eens aan deze logica onttrokken, maar afgezien daarvan was het
tijdstip van taxatie niet ongunstig. De ‘wijkmeesteren van alle de landen ende
huijzen binnen de ring vande Wormer’ inventariseerden alle pachtprijzen en
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Afb. 6.5.3  Aanslagbiljet voor
een extra (halve) Verponding in
de Wijde Wormer in 1653. Op-
merkelijk is dat de aanslag is ge-
richt aan de gebruikers van de
gronden in de polder, ongeacht of
zij deze pachtten of in bezit had-
den. De pachters wordt echter te
kennen gegeven dat zij de heffing
mogen korten op hun huurpen-
ningen. Kennelijk verwacht de
penningmeester van de Wijde
Wor mer, die de belasting int, het
geld zo het snelst binnen te krijgen.



leidden daar een over de hele polder gemiddelde verpondingswaarde van 3,1
gulden per morgen uit af.163 Omdat zij bij hun berekening op basis van de bruto
huurwaarde geen correctie voor vaste lasten hadden toegepast, verlaagden zij de
verpondingswaarde vervolgens met 1 gulden tot 2,1 gulden per morgen. Zij lie-
ten weten dat deze aanpassing was gebaseerd op een aanname van 5 gulden per
morgen voor ‘dijk, molen ende andere ordinaris kosten’ in dat jaar.164 Uit hun
eigen aantekeningen blijkt echter dat de taxateurs wisten dat alleen al de polder -
omslag dat jaar 8 gulden bedroeg, zodat de correctie aan de zuinige kant was. Ar-
gumenten voor deze onvolledige compensatie van de vaste lasten worden niet ge-
geven, zodat wij slechts naar de achtergrond kunnen gissen. Het lijkt dan
aannemelijk dat de taxateurs de verponding met opzet te hoog vaststelden, om-
dat de pachtprijzen zo kort na bedijking nog aan de lage kant waren. Waar-
schijnlijk om die reden raadden zij in hun rapportage aan om tegen de tijd dat
de vrijstellingsperiode afliep, de huren nog eens te ‘inspecteren’. Dit advies werd
echter niet opgevolgd. De verponding kwam uit op 2,10 gulden per morgen,
3.774 gulden voor de polder in totaal, en bleef op dat niveau gehandhaafd.165
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163  WA, AWWo, inv. nr. 266. Bij het vaststellen van de hoogte van de verponding hanteerden de taxateurs
nauwgezet het daarvoor geldende percentage: 20 procent van de huurprijs.
164  Ibidem.
165  De polder telde dat jaar 1.798 contribuabele morgen. Naast de heffing van 3 gulden per morgen wer-
den ook nog enkele kleinere heffingen vastgesteld, zoals die op huizen (59 gulden), het veer bij het ‘Calff’
(7,50 gulden) en het baljuw- en dijkgraafschap (10 gulden).

Grafiek 6.8  Pachtprijzen in de Wijde Wormer, 1628-1700.

Bron: OA Purmerend inv. nr. 152.
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Dankzij de inventarisatie uit 1630 hebben wij dus de beschikking over alle bru-
to huurprijzen in dat jaar. Die liepen sterk uiteen. Met uitersten van 25 gulden
per morgen aan de bovenkant en 10 gulden aan de benedenkant lag het gemid-
delde op 15 gulden. Opmerkelijk genoeg stonden de Purmerender gronden in
het register nog voor 24 gulden genoteerd, terwijl de pachtprijzen een jaar eer-
der waren teruggebracht naar 12 gulden. Dit duidt erop dat de in het belasting-
kohier opgegeven waarden waarschijnlijk een te optimistisch beeld schetsen.
Een gemiddelde bruto waarde dicht bij de 10 gulden ligt meer voor de hand. Na
aftrek van de polderomslag en allerlei andere uitgaven, bleef er voor de grond-
eigenaren dus maar bitter weinig over. Vier jaar na bedijking leverde hun inge-
legde kapitaal nog vrijwel niets op.

Aan de hand van de Purmerender kavels hebben we al gezien dat de huur-
waarden in de jaren daarna geleidelijk aan omhoog gingen. De in de Beemster
en de Purmer behaalde niveaus werden echter bij lange na niet geëvenaard (gra-
fiek 6.8). Kavels 25 en 26 haalden in de topjaren 36 gulden per morgen, maar de
andere kavels waarvan wij de prijzen kennen, kwamen niet verder dan 25 gulden.
Corrigeren we weer voor de vaste lasten en nemen we in aanmerking het relatief
hoge bedrag dat de investeerders voor hun grond in de Wijde Wormer kwijt wa-
ren - 350 gulden per morgen - dan is duidelijk dat de rendementen in de Wijde
Wormer pover afstaken tegenover die van de vorige twee polders. Aan het begin
van de jaren vijftig, toen de huurprijzen een piek bereikten, werden rendemen-
ten van 4 à 7 procent op de oorspronkelijke investering behaald.

De ontwikkeling van de grondprijzen vertoonde een navenant beeld. In de zes -
tiger jaren, toen de pachtprijzen nog dicht tegen hun piek aanlagen, brachten
de landerijen ongeveer 470 gulden per morgen op, een stijging van het geïnves-
teerd vermogen met nog geen 40 procent in ruim dertig jaar, beduidend minder
dan 1 procent per jaar.166 In de Beemster en de Purmer werden toen prijzen van
1.000 gulden of meer gerealiseerd.

De grond- en pachtprijzen in de polder toonden derhalve een teleurstellend
verloop. De verhouding tussen deze twee parameters was echter geheel in lijn
met onze bevindingen in de hiervoor besproken polders. Uitgaande van een bru-
to huur in 1668 van 24 gulden per morgen en een netto huur van 14 gulden, be-
rekenen we ook nu weer een rendement van een kleine 3 procent.

De problemen waar de Wijde Wormer mee te kampen had, gingen niet onge-
merkt aan het Haagse regeringscentrum voorbij. Verzoeken van de kant van het
polderbestuur om continuering van de tijdens de bedijking voor 30 jaar verleen-
de vrijstelling van verponding vonden steeds een gewillig oor.167 De polder zag
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166  De hier genoemde prijs is gebaseerd op enkele gegevens in verband met de collaterale successie uit
het begin van de zestiger jaren: WA, AWWo inv. nr. 267. Kavel 21 werd in 1668 getaxeerd op 468 gulden per
morgen en kavel 52 in 1671 op 475 gulden per morgen.
167  WA, AWWo inv. nrs. 252-262. In het bedijkingsoctrooi was de polder al een vrijstelling van 15 jaar voor
betaling van de verponding verleend. Na het doorbreken van de dijken in 1625 werd deze periode met 15
jaar verlengd.



kans om tot aan het einde van de Republiek van betaling gevrijwaard te blijven.
Alleen aan de extra-ordinaris verpondingen ontkwamen de ingelanden niet.
Maar ze mochten al blij zijn dat ze van de gewone verponding verschoond ble-
ven. Een jaarlijkse heffing van 2,10 gulden per morgen was, vergeleken met de
aanslagen in de Beemster en de Purmer, aan de bescheiden kant. Op een pacht-
prijs waarvan na aftrek van alle kosten, ook in de relatief goede jaren, niet veel
meer dan 10 gulden overbleef, zou deze extra kostenpost voor velen echter de
‘ruïne’ hebben betekend.

De Heerhugowaard

Als we de literatuur mogen geloven, dan heeft van alle grotere droogmakerijen
in Noord-Holland de Heerhugowaard de meest teleurstellende gang van zaken
laten zien. De Roever gebruikte het adjectief ‘miserabel’ om de polder te type-
ren.168 Daarmee citeerde hij de polderbestuurders in 1710: ‘Zo was de polder
alomme wel bekent en haar ongeluck zo verre uitgekreten’.169 ‘De polder kwam’,
zo stelde Belonje, ‘al snel in een kwade reuk te staan, voornamelijk door den
slechten roep, die van de kwaliteit van de grond uitging’.170 ‘De grondkwaliteit
viel erg tegen’, laten ook de auteurs van Zee uit Land ons weten.171 De hoofdin-
gelanden uit vroeger jaren lieten niet na de sombere toestand in hun veelvuldi-
ge aanvragen om verlenging van belastingvrijstelling breed uit te meten.172 Hun
wel zeer negatieve rapportage is ongetwijfeld mede debet aan het beeld dat in la-
ter jaren over de polder is blijven bestaan.173 In de loop van de negentiende eeuw
begon zich echter een ommekeer ten goede af te tekenen. Met nieuwe technie-
ken kwam de polder eindelijk tot een redelijke mate van bloei.

Eén van de eerste problemen waar de ingelanden na verloting van de kavels
mee te maken kregen, waren de hoogteverschillen binnen de polder. Het bema-
lingssysteem was hier niet op berekend. Het aantal molens was ontoereikend en
zij stonden vaak niet op de juiste plaats. De laaggelegen delen van de polder ston-
den dan ook regelmatig blank, zodat ontginning voorlopig ondoenlijk was. In de
eerste winter na verkaveling kwam een groot deel van de polder zelfs zo vol water
te staan, dat alle sloten en greppels opnieuw moesten worden uitgespit.174 Pas na-
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168  De Roever, 1944, 129 en 143.
169  RAA, AWH inv. nr. 151. Dit citaat is overgenomen uit een rekest van de hoofdingelanden in 1710 om
prolongatie van fiscale vrijstellingen.
170  Belonje, 1929, 27 en 33.
171  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 175.
172  Ibidem. In het polderarchief bevinden zich verzoekschriften en octrooien uit 1674, 1704, 1710, 1717,
1746 en 1790.
173  Schilstra, 1981, 15 en 110; Aten, Inleiding tot Archief van de polder Heerhugowaard, gerecht en wees-
kamer Heerhugowaard RAA, inv. nr. 80-2 (11), 11-12.
174  RAA, AWH inv. nr. 151. Deze gebeurtenis staat vermeld in een in 1671 naar de Staten verzonden ver-
zoekschrift.



dat de polder in 8 afdelingen was opgedeeld en de bemaling daaraan was aange-
past, kon de exploitatie van de drooggevallen gronden goed op gang komen.175

Konden de problemen van waterstaatkundige aard, zij het tegen aanzienlijke
kosten, worden opgelost, veel ernstiger waren de gevolgen van de slechte grond-
kwaliteit. Aan de westkant van de polder lag een oude zandrug aan het oppervlak
en op enkele kleinere stukken land na, was het ook elders met de vruchtbaarheid
bedroevend slecht gesteld. Alleen het onkruid tierde welig en dat maakte het de
boeren nog moeilijker. Onmachtig verbetering in de situatie aan te brengen
voorspelden de polderbestuurders in 1674 ‘dat de Landen noch in meerder de-
cadentie sullen vervallen, om redenen, dat deselve opgepropt met Hermoes,
Hoef-bladeren, Stinckert, Neetgras, quade Steeckelen en Netelen, vantijdt tot
tijdt onbequaem sullen werden om eenige goede vruchten voort te brengen’.176

Landbouw leverde niets op, de akkers waren ‘zo steriel en onvrugtbaar bevonden
dat hij sijn onkosten van ’t besaeyde niet heeft kunnen opbrengen’.177 Vetweide-
rij bood evenmin perspectief: ‘nog ook eenige beesten heeft beter kunnen ma-
ken als deselve wel waren, ten tijde als deselve aldaer ter wijde werden bestelt’.178
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175  Belonje, 1929, 26-27.
176  RAA, AWH inv. nr. 151.
177  Ibidem.
178  Belonje, 1929, 27.

Afb. 6.5.4  Verzoekschrift uit
1745 van de bestuurders van de
Heerhugowaard om verlenging
van de termijn met vrijstelling
van allerlei vormen van belas-
ting. De met enige regelmaat in-
gediende verzoekschriften geven
een goed inzicht in de slechte
gang van zaken in de polder, zelfs
als we ons realiseren dat de pol-
derbestuurders om hun argumen-
ten kracht bij te zetten een extra
somber beeld schetsten. Men zou
zelfs het plan hebben opgevat de
polder weer vol water te laten lo-
pen.



In de loop van de jaren werden dan ook grote delen van de polder met bomen
beplant - elzen, iepen, essen en wilgen - of geschikt gemaakt voor de teelt van riet.
In het midden van de achttiende eeuw waren ‘honderden van mergentaalen met
Elst en Tienen beplant, en tot Riet laten loopen’ en ‘slecht in sig selven, door de
veelheid van Unjer, Hoefblad en ander Grasverdervend Onkruid’.179 Het was na-
tuurlijk niet overal zo slecht gesteld, er waren ook wel landerijen met ‘vry goede
revenuen’, maar de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorder-
kwartier waren het er over eens dat ‘die weinig in getal zyn’.180

Van een acceptabel rendement was voorlopig geen sprake en voor de ingelan-
den was het vaak moeilijk het hoofd boven water houden. Velen konden hun om-
slagen niet langer opbrengen en lieten hun landerijen in de steek, ‘het welcke
veroorsaeckt dat de Capitaelste Hofstede ende Landen, die tsedert eenigen tijdt
herwaerts verkocht zijn, niet en hebben konnen bereycken de kosten vande Tim-
meragie ende Plantagie, gevende daer- en-boven noch toe alle het Landt daer
onder begrepen’.181 Bij gebrek aan kopers vielen diverse kavels aan de polder toe
en kwamen ook de financiën van de polder steeds meer in de knel: de gronden
‘bij verhueringe op verre na den ommeslach niet heeft connen consequeren’.
Om verder onheil af te wenden deed het polderbestuur een vertwijfelde poging
om het spa steken te verbieden.182 Er werd een commissie ingesteld die moest on-
derzoeken of de ingelanden hiertoe krachtens het octrooi eigenlijk wel gerech-
tigd waren, maar er bleek niets aan te doen. Begin achttiende eeuw was de toe-
stand er niet beter op geworden:

‘ende heeft men aanmerckelijck schade geleden door het abandonneren van considerabele
Partyen, dewelcke hare ordinaire ongelden niet machtigh waren op te brengen, waar door te
vreesen staat, dat de Eygenaars van de Landeryen, dewelcke noch eenighsints goet zyn, als on-
machtigh de gantsche last vande Polder te dragen, sullen moeten resolveren spa te steken, als
zynde dese hare Goederen haar onnut, ja nadeeligh gewerden’.183

De Gecommitteerde Raden zagen de ernst van de situatie in: ‘het grootste ge-
deelte is slecht Land, waar van de lasten veelal de inkomsten gelyk zyn, zoo niet
overtreffen’.184 De armzalige toestand van de polder leidde ertoe dat de hoofd -
ingelanden keer op keer bij de Haagse bestuurders een gewillig oor vonden als
zij om verlenging vroegen van de vrijstellingstermijn van allerlei belastingen. De
polder bleef tot aan het einde van de Republiek van verponding en recognitie
gevrijwaard.

6  Rendementen 373

179  RAA, AWH inv. nr 151. Verzoekschrift uit 1746. In 1808 was 25 procent van het polderoppervlak met
bos begroeid: Schilstra, 1981, 110.
180  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2205. Advies uit 1790.
181  RAA, AWH inv. nr. 151. Verzoekschrift uit 1674.
182  Belonje, 1929, 33. Door een spade in de grond te steken deed een landeigenaar afstand van zijn
grond.
183  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2205. Verzoekschrift uit 1717.
184  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2205. Advies uit 1790.



De sombere toon in de vele verzoekschriften en publicaties is terecht. De
pacht- en grondprijzen in de polder behoorden tot de laagste in het Noorder-
kwartier. Heel duidelijk komt dit tot uiting in het in 1654 opgemaakte verpon-
dingsregister, samengesteld met het oog op de in dat jaar te betalen extra-ordi-
naris verponding.185 De inventarisatie die overal elders in het gewest rond 1630
plaats vond, was aan de Heerhugowaard voorbij gegaan. De polder bevond zich
toen nog in de fase van droogmaking, zodat er weinig te inventariseren viel. In
de jaren daarna kwam het er niet meer van, totdat zich in 1652 een buitengewo-
ne verponding aandiende.186 De van de gewone heffing vrijgestelde droogmake-
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185  RAA, OA Alkmaar, nr. 2205. Tot het heffen van een extra-ordinaris verponding was in oktober 1652
besloten. Invordering moest in hetzelfde jaar plaats vinden. Voor de Heerhugowaard was de hoogte van de
heffing nog niet vastgesteld, zodat betaling even op zich liet wachten. In 1654 vonden pas de benodigde
taxaties plaats.
186  RAA, AWH inv. nr. 154.

Afb. 6.5.5  In 1653 kregen de landeigenaren in de provincie Holland een extra belastingaanslag opgelegd
ter hoogte van een halve verponding, ook in de polders die nog van deze belasting waren vrijgesteld. Omdat het
Redres van de Verponding in 1627 te vroeg was gekomen voor de Heerhugowaard - met de bedijking was in
dat jaar net een aanvang gemaakt - was het daarom nodig de poldergronden alsnog aan een taxatie te onder-
werpen. Om de netto huur vast te stellen werd van elke kavel de huurprijs nagegaan en trok men daar de vas-
te lasten vanaf. Het tarief voor de halve verponding (de ‘tienden’) bedroeg tien procent van de ‘zuivere huur’.



rij kon zich hier niet aan ontrekken. Zes taxateurs werden ingeschakeld om alle
benodigde gegevens boven tafel te krijgen.187 Geheel in lijn met hun instructie
achterhaalden zij van alle kavels de in dat jaar geldende pachtprijs, leidden daar
de zuivere huur van af en stelden vervolgens de halve verponding vast op een
tiende deel daarvan.

De uitkomst liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Ruim 20 jaar na bedij-
king en in een periode waarin de huren zich overal elders op het hoogste punt
bevonden, bleven de prijzen in de Heerhugowaard op gemiddeld 18 gulden per
morgen steken. Na aftrek van 13 gulden aan vaste lasten bleef daar volgens de
taxateurs netto ongeveer 5 gulden van over. Dit betekent dat het gemiddelde
rendement op de oorspronkelijke investering zelfs in deze relatief goede jaren
onder de 2 procent bleef. In diverse delen van de polder brachten de huren niets
op, of moest er zelfs geld bij. ‘Nihil’ noteerden de taxateurs in die gevallen voor
de hoogte van de ‘zuivere huur’.188 Aan de randen van de polder was de situatie
iets beter. Maar zelfs daar, op de deels ingedijkte oude landen, bleven de pacht-
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187  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2205. De taxateurs waren Amel Gerritsz., Adriaan Jacobsz. van de Wijc, Ja-
cob Jansz. ’t Weijver, Jacob Jansz. Harencarspel, Cornelis Claesz. Bommer en Jan Claesz. Voor de inventari-
satie van de pachtprijzen hadden zij 15 dagen nodig. Aan de inventarisatie van de huizen besteedden zij nog
eens 4 dagen. Alles bij elkaar genomen kostte deze exercitie aan tractementen en onkostenvergoedingen
390 gulden. Nemen we vervolgens de hoogte van de (halve) verpondingsaanslag (circa 1600 gulden) in
ogenschouw, en realiseren we ons dat de gemaakte kosten mochten worden afgetrokken, dan is duidelijk
dat de kosten van taxatie een aanzienlijk deel van de opbrengsten voor de staat teniet deden.
188  Ibidem.
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Grafiek 6.9  Pachtprijzen in de Heerhugowaard, 1634-1690. Kavels van de stad Alkmaar.

Bron: OA Alkmaar inv. nrs. 389-428, 554-574 en 2220-2223.



prijzen beperkt tot 20 à 26 gulden per morgen. Ook daar bood de netto op-
brengst weinig of geen compensatie voor de in de voorafgaande periode geleden
verliezen. De inventarisatie van 1654 leidde vanzelfsprekend tot een lage aanslag:
3.527 gulden voor een hele verponding. Dat komt neer op gemiddeld 1,1 gulden
per morgen, het laagst van alle door ons onderzochte polders.

Voor de ingelanden viel de taxatie voor de verponding op een uitermate on-
gunstig tijdstip. De toestand waarin de polder zich bevond was weliswaar verre
van rooskleurig, het belastingkohier uit 1654 gaf niettemin een geflatteerd
beeld. In de jaren daarvoor was het allemaal nog veel erger. Aan de hand van de
huurprijzen die Alkmaar door de jaren heen voor haar kavels kreeg, valt de prijs-
ontwikkeling enigszins te reconstrueren (grafiek 6.9).189 De stad had het bij de
verloting niet slecht getroffen: 4 van haar kavels lagen in polder F dicht bij Rus-
tenburg, het beste deel van de Heerhugowaard. Hoog waren de opbrengsten
hier ook niet, maar er werd daar tenminste al snel geen geld meer verloren. In
de jaren veertig en vijftig klommen de huren in dit deel van de polder tot 24 à 26
gulden per morgen. Deze bedragen vielen in het niet vergeleken met de pacht-
sommen in de Beemster en de Purmer, maar ze staken gunstig af tegen het me-
rendeel van de prijzen in de Heerhugowaard.

Aan haar andere kavels beleefde de stad minder plezier. Het kwam herhaalde-
lijk voor dat de grond zo slecht was, dat er geen pachter te vinden was. Soms hoef-
de die niet te betalen, als hij maar op zich nam de gronden verder te ontginnen
en te verbeteren. In 1639, 8 jaar na drooglegging, bracht kavel D-37 bruto nog
steeds niet meer op dan 1,40 gulden per morgen. Al die jaren gingen de omsla-
gen gewoon door en leed de stad zwaar verlies op haar kostbare investering. De
prijsstijging die daarna plaats vond, kon dit niet meer goedmaken. De stad
mocht al blij zijn als er geen geld meer bij hoefde. De tweede helft van de eeuw
bracht geen verbetering. De prijzen stabiliseerden en tegen het eind van de eeuw
zette ook hier de daling in.

Het afstoten van de onrendabele gronden was als gevolg van de lage grond-
prijzen ook geen aantrekkelijke optie. De stad Alkmaar verkocht niettemin al
snel een deel van haar bezittingen. In 1644 ging kavel F-6 over naar een nieuwe
eigenaar en een jaar later het aangrenzende F-5. Deze gronden brachten respec-
tievelijk 612 en 640 gulden per morgen op.190 Ten opzichte van de oorspronke-
lijke investering (327 gulden per morgen) was hier sprake van een alleszins ac-
ceptabel rendement, een waardeverdubbeling in ruim 10 jaar.191 De kavels in
afdeling F staken, zoals gezegd, echter gunstig af bij de rest van de polder, zodat
we aan deze prijzen niet al te veel betekenis mogen hechten. Vergeleken met de
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189  RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 2220-2223 en rekeningboeken van Alkmaar: RAA, OA Alkmaar inv. nrs.
389 e.v..
190  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2220.
191  Een verdubbeling van de waarde in 10 jaar komt overeen met een jaarlijks stijging van 7 procent.



grondprijzen in de Beemster en de Purmer rond deze tijd was een bedrag van
nog geen 650 gulden trouwens aan de lage kant. Helaas beschikken we niet over
verkoopprijzen van andere kavels. Op grond van het bovenstaande kunnen we
echter alleen maar verwachten dat deze aanzienlijk lager uitvielen.

Het beschikbare cijfermateriaal mag beperkt zijn, de cijfers die we hebben
spreken voor zich en bevestigen het door de polderbestuurders geschilderde
beeld. De Heerhugowaard was een miserabele polder en bracht de investeerders
weinig geluk. Jarenlang leverden de kavels vrijwel niets op, vaak moest er nog
geld bij. Alleen in een beperkt aantal gebieden aan de rand van de polder wer-
den bescheiden rendementen behaald. Het verging de geldschieters hier nog
slechter dan in de Wijde Wormer.

De Schermer

De Schermer kreeg met een aantal van dezelfde problemen te kampen als de
Heerhugowaard. De hoofdingelanden klaagden dat ‘de Schermeer over het ge-
heel laag en zandig Land is’, waar ‘het schaadelyk Onkruyd byzonder het kwade
Unjer by toeneming de Landen infecteerd, by welkers gevolg zeeker minder
Hoornvee zal worden gehouden, terwyl de laagte en zandagtige Gronden het wy-
den van Wolvee, of het omploegen en bezaayen minder doenlyk maken’.192 Ook
in deze polder zorgde het onkruid dus weer voor grote overlast. Bijna alle kavels
werden ermee besmet. Vooral het vrijwel niet uit te roeien unjer was gevreesd,
omdat ‘geen Melkbeesten daarvan kunnen eeten, of zulks al doende, het zy in de
Wyde of op de Stallen doorgaans, en meest altyd siek worden en daar door den
Eigenaar van het genot der zelver Vrugten word beroofd’.193 De polder was niet-
temin op melkveehouderij aangewezen, want voor het houden van schapen en
akkerbouw leenden de vaak drassige poldergronden zich niet goed: ‘de meeste
Landeryen, vermits haare lage ligging onbekwaam zyn, om met Wolvee te bewy-
den, en om dezelve redenen nog minder bekwaam om geploegd en bezaayd te
worden’.194

Het onkruid en de moeilijk te controleren waterstand vormden geduchte pro-
blemen en de bedroevende gang van zaken in de polder moet vooral aan deze
twee factoren geweten worden. De bodemgesteldheid liep in de verschillende
delen van de polder nogal uiteen, maar was alles bijeengenomen zo slecht nog
niet.195 Het middengedeelte bestond uit lichte tot zware oude zeeklei met een
uitstekende structuur. Alleen de bodem in het noordelijk gelegen deel leek op
die van de aangrenzende Heerhugowaard en bevatte naast klei ook veel zand. In
de buurt van Akmaar, waar grofzandige afzettingen aan de oppervlakte kwamen,
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192  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2233; verzoek uit 1790 om verlenging van belastingfaciliteiten.
193  Ibidem.
194  Ibidem.
195  Pons en Van Oosten, 1974; Braak, 1920, 639-650; Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 179.



liet de kwaliteit zelfs sterk te wensen over. Het is dan ook niet verrassend dat juist
in deze regio bij de kaveltoewijzing forse geldbedragen ter compensatie van
‘mindere kwaliteit’ werden uitgekeerd.196

De polderbestuurders lijken met hun opmerkingen over de zandige aard van
de gronden een wat al te sombere kijk te hebben gehad. De pacht- en grondprij-
zen bleven weliswaar ver achter bij die in de Beemster of de Purmer, maar zo dra-
matisch als in de Heerhugowaard was het ook weer niet. Bij Belonje valt in zijn
geschiedschrijving van ‘de Schermeer’ nauwelijks iets over problemen terug te
vinden.197 Hij vermeldt slechts dat ‘een spoedig resultaat van al dat werken vaak
uitbleef’. Hij weet dat echter meer aan de ‘geringe hulpmiddelen van die dagen’
dan aan de bodemgesteldheid. Ook in ‘Zee van land’ gaan de auteurs niet verder
dan de mededeling dat de opbrengst van het land in de eerste jaren als gevolg
van drassigheid tegenviel.198 De Roever liet zich niet uit over de kwaliteit van de
grond. Hij noteerde slechts: ‘Natuurlijk is het met de Schermeer voorlopig de-
zelfde ellende als met de andere ondernemingen. Ook de Schermeer is een vrij-
wel mislukte speculatie ...’.199 Harde achtergrondinformatie ter staving van zijn
beweringen liet hij achterwege.

Van der Woude waagde als eerste een poging inzicht te krijgen in het finan-
ciële reilen en zeilen van de polder en de inkomenspositie van de agrariërs.200 In
zijn analyse, waarin hij de eerste 15 jaar na droogmaking oversloeg, nam hij de
periode tussen 1650 en 1790 onder de loep en ging na hoe de polderomslagen
en verpondingen door de jaren heen fluctueerden en welk beslag zij op het in-
komen van de boeren legden. Daarbij maakte hij geen onderscheid tussen pach-
ters en landeigenaren en ging er abusievelijk vanuit dat de vaste lasten door de
pachters werden opgebracht. Uit zijn beschrijving blijkt dat de polderlasten tus-
sen 1650 en 1725 aanzienlijk afnamen. Deze voor de ingelanden gunstige ont-
wikkeling werd teniet gedaan door een vanaf de tachtiger jaren van de zeven-
tiende eeuw snel toenemende druk van de verpondingen. In de periode tot 1681
was de polder van de jaarlijkse verponding vrijgesteld. Er moesten alleen enkele
buitengewone verpondingen worden opgebracht. Dat waren halve verpondin-
gen en vergeleken bij de polderomslagen stelden die niet veel voor. Vanaf de ja-
ren tachtig werden echter naast de ordinaris verponding jaarlijks ook twee hele
extra-ordinaris verpondingen geheven, dat wil zeggen dat de heffing in die jaren
gelijk stond aan drie verpondingen. In het geval van de Schermer kwam dat neer
op circa 25.000 gulden, of 4 gulden per morgen, niet zo heel veel minder dan de
polderomslagen in die tijd. Om te laten zien wat deze belastingdruk voor de boe-
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196  Voor verdere details wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf in hoofdstuk 4.
197  Belonje, 1933 De Schermeer, 32.
198  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 186.
199  De Roever, 1944, 174.
200  Van der Woude, 1972, 540-544 en 834.



ren betekende, drukte Van der Woude de hoogte daarvan niet alleen uit in geld,
maar ook in de hoeveelheid jaarlijks te verkopen kaas tegen de in het desbe-
treffende jaar geldende prijzen. Op deze wijze verdisconteerde hij de opbrengst-
daling voor de boeren als gevolg van het lage niveau waarop de kaasprijzen zich
tussen 1690 en 1770 bewogen. Hij berekende dat de boeren in die periode ge-
middeld ruim anderhalf maal zoveel productie ter markt moesten brengen om
hun vaste lasten te kunnen betalen, als in de jaren vóór 1680. Hun netto inko-
men werd hierdoor sterk negatief beïnvloed.

Ook in de Schermer werden de tarieven voor de verponding pas in 1654 vast-
gesteld. De taxateurs namen ongetwijfeld ook nu weer de hoogte van de pacht-
prijzen als uitgangspunt, maar helaas vinden wij de desbetreffende bedragen
niet in het belastingkohier terug. Uit de wel vermelde gegevens, de kavelgrootte
en de hoogte van de heffing, kan slechts de aanslag per morgen worden bere-
kend.201 De totale aanslag voor 6.167 contribuerende morgen kwam uit op 8.314
gulden, dat wil zeggen gemiddeld 1,3 gulden per morgen.202 Zoals verwacht kan
worden op grond van de verschillen in bodemgesteldheid, waren de heffingen
verre van uniform. De kavels in de hooggelegen polders A, B en C kwamen rela-
tief hoog uit de bus, ruim 2 gulden per morgen, terwijl die in de laaggelegen pol-
ders H, I en L veelal onder de 1 gulden bleven steken. Als we aannemen dat de
taxateurs de spelregels getrouw hebben nageleefd, dan komen we op grond van
hun bevindingen uit op een gemiddelde netto huur in 1654 van bijna 7 gulden.
Gaan we uit van een bedrag van 13 gulden voor de vaste lasten, net als in de Heer-
hugowaard, dan bedroeg de bruto pachtprijs gemiddeld 20 gulden. Deze waarde
stemt goed overeen met de huren die Purmerend en Alkmaar in dat jaar voor
hun kavels kregen.

Voor de ontwikkeling van de pachtprijzen zijn we aangewezen op de door Alk-
maar en Purmerend bijgehouden administraties.203 Purmerend beschikte over twee
naast elkaar gelegen kavels aan de noordoostkant van de polder. Alkmaar, veel rij-
kelijker bedeeld met grond, had haar kavels wijd en zijd verspreid over de polder
liggen, zodat prijsverschillen als gevolg van uiteenlopende grondkwaliteit goed on-
derkend kunnen worden. Hoorn had ook een aanzienlijke hoeveelheid grond be-
dongen, maar van de daarop betrekking hebbende boekhouding is weinig bewaard
gebleven. Alleen over de jaren 1657 en 1666 valt nog iets terug te vinden.204 Over
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201  RAA, AWS inv. nr. 208.
202  De hoogte van de ordinaris verponding voor de gehele polder stond niet in het belastingregister ver-
meld. Het bedrag van 8.314 gulden is wel terug te vinden in de rekeningboeken van de polder na 1680, als
de vrijstelling van betaling is afgelopen en deze belasting na inzameling en betaling door de penningmees-
ter van de polder in de rekeningboeken wordt verantwoord.
203  De desbetreffende boekhouding van Purmerend bestreek de periode vanaf 1636 tot en met 1644: WA,
OA Purmerend inv. nr. 152. De boekhouding van Alkmaar werd tot en met 1657 voortgezet : RAA, OA Alk-
maar inv. nrs. 554-555 en 2220-2223. Voor de jaren daarna zijn we aangewezen op de rekeningboeken van
beide steden.
204  Van de rekeningboeken van Hoorn uit de periode vóór 1680 zijn slechts exemplaren uit 1657 en 1666
bewaard gebleven: WFA, OA Hoorn bergnummers 1136 en 1137.



het algemeen volgden de pachtprijzen in de Schermer het vertrouwde patroon.
Na een aarzelend begin zette een geleidelijke stijging in, culminerend in een piek
in de jaren vijftig (grafiek 6.10). Vervolgens was er kleine teruggang, maar tot aan
het begin van de jaren tachtig bleven de prijzen min of meer stabiel. Daarna zet-
te een daling in. De prijsniveaus die werden bereikt, waren ronduit teleurstellend,
ook in de piekperiode, en laten zich goed vergelijken met die in de Wijde Wormer
en Heerhugowaard. Bij vergelijking van prijzen uitgedrukt in guldens per morgen
moeten we natuurlijk rekening houden met de relatief kleine morgen in de Scher-
mer, maar ook na correctie hiervoor ontlopen de prijzen in genoemde polders el-
kaar niet veel.205

In 1636, het eerste jaar dat het land bewerkt kon worden, verkeerden de gron-
den nog in een dermate slechte toestand dat er eigenlijk geen huur gevraagd
kon worden. In enkele huurcontracten sprak Alkmaar daarom met de pachters
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205  De morgen in de Heerhugowaard was 13 procent groter dan die in de Schermer.
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Grafiek 6.10  Pachtprijzen in de Schermer, 1636-1700. Kavels van de stad Alkmaar.

Bron: OA Alkmaar inv. nrs. 389-428, 554-574 en 2220-2223.



af dat zij vrij over hun grond konden beschikken, mits zij die zouden ‘greppelen,
slechten en wijders beneficieren’.206 In een aantal andere gevallen werd wel een
pachtsom overeengekomen, maar daar keerde de wal het schip. De opbrengsten
waren zo gering, dat de pachters hun huur niet konden betalen en failliet gin-
gen. De stad begreep dat het weinig zin had de wanbetalers aan hun overeen-
komst te houden en schold de huur kwijt, ‘uit gratie ende mededogentheyt’.207

In het tweede jaar na verkaveling was voldoende vooruitgang geboekt dat van
alle kavels huur kon worden geïnd. De huurwaarden waren voorlopig echter nog
verre van stabiel. Het lijkt erop dat Alkmaar, als relatieve nieuwkomer in de pol-
ders, zijn les nog niet had geleerd en met prijzen van 12 tot 17 gulden per mor-
gen probeerde het onderste uit de kan te halen. De stad werd snel met de harde
realiteit geconfronteerd. De bodemgesteldheid liet zulke huren nog niet toe. Na
afloop van de veelal 3-jarige contracten tuimelden de meeste huren omlaag tot
tussen de 8 en 12 gulden. Toch was daarmee het dieptepunt nog niet bereikt. In
1642 vielen veel prijzen nog verder terug. Pas daarna trad verbetering op en werd
de weg naar boven ingeslagen. Als we de gemiddelde pachtsom die Alkmaar voor
haar totale grondbezit binnenkreeg, volgen, dan zien we tot 1654 een geleidelij-
ke stijging. In 1642 bedroeg die 10,1 gulden per morgen (totale areaal: 450 mor-
gen), in 1645 14,1 gulden (413 morgen), in 1654 21,5 gulden (121 morgen) en
in 1657 19,5 gulden (121 morgen).208 Daarna bleven de prijzen gedurende en-
kele decennia redelijk stabiel. Een pachtprijs van 25 gulden per morgen voor ka-
vel I-26 was het hoogst haalbare, een kavel die voor een deel bestond uit ingedijkt
oud land.

Purmerend, wijzer geworden door haar ervaringen in andere droogmakerij-
en, hanteerde al gelijk vanaf het moment dat de stad de beschikking over haar
kavels kreeg, een realistisch prijsniveau. De stedelijke kavels gingen heel gelei-
delijk in prijs omhoog, van 8 gulden per morgen in 1637 tot 24 gulden begin ja-
ren vijftig. Daarmee liepen de huren van de Purmerender kavels na verloop van
tijd dus aardig in de pas met die van Alkmaar. De neerwaartse trend die we vanaf
de jaren tachtig in de andere polders zijn tegengekomen, liet vanzelfsprekend
ook de Schermer niet ongemoeid. De pachtsommen kelderden van 18 à 22 gul-
den in 1680 tot 12 à 13 gulden acht jaar later.

De geschetste ontwikkeling was bedroevend. Na aftrek van alle kosten bleef er
voor de landeigenaren bitter weinig over. In de jaren direct na verkaveling waren
de polderlasten nog erg hoog – 50 gulden per morgen in 1636, 20 gulden in
1637 – zodat de ingelanden zwaar op hun gronden moesten toeleggen. In de ja-
ren daarna liepen de huren geleidelijk omhoog en stabiliseerden de omslagen
op een niveau van 10 gulden. Als we er van uit mogen gaan dat de grondbezitters
in de Schermer gedurende de eerste decennia een zelfde bedrag aan vaste lasten
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206  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 554.
207  Ibidem.
208  In al deze jaren was steeds sprake van een driejarige contractperiode.



kwijt waren als in de Heerhugowaard, 13 gulden per morgen, dan bedroeg de
netto huuropbrengst tijdens de piek rond 1650 niet veel meer dan 7 gulden. Af-
gezet tegen de oorspronkelijke investering van om en de nabij 400 gulden per
morgen was dit een in hoge mate teleurstellend resultaat. Jarenlang moesten de
investeerders geld op hun investering toeleggen en in de betrekkelijk korte pe-
riode dat hun landerijen wel wat opleverden, stelde dat weinig voor.

Zoals gewoonlijk werd ook bij de bedijking van de Schermer nogal wat oud
land aan de rand van de polder bij de inpoldering betrokken. Een deel van dit
oude land overleefde de droogmakingsactiviteiten en werd, voor zover het bin-
nen de ringdijk terecht kwam, samen met het nieuwe land verkaveld. Het ging
daarbij om het buitenste stuk van de aan de ringdijk grenzende kavels. Ook wer-
den enkele eilandjes ingedijkt. Dit oude land leende zich door zijn hogere lig-
ging over het algemeen beter voor het agrarisch bedrijf dan het drassige nieuwe
land en dit uitte zich in een hogere marktwaarde.209 Binnen één en dezelfde ka-
vel konden zo sterk uiteenlopende prijzen voorkomen. Zo kreeg Alkmaar in de
polder I acht aan elkaar grenzende kavels in haar bezit. Het betrof voornamelijk
nieuw land, maar al deze kavels bevatten ook delen van de ingedijkte Hornicker
Vennen. Bij verpachting kwamen, althans in de beginjaren, per kavel steeds twee
huurprijzen tot stand, één voor het nieuwe land en één voor het oude.210 De
oude gronden brachten in het eerste jaar na verkaveling 40 gulden per morgen
op, terwijl de prijzen voor het nieuwe land bij 17 gulden bleven steken. Beide
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209  In periodes van droogte stond het hoog gelegen oude land er relatief ongunstig voor.
210  RAA, AWS inv. nr. 574.
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Grafiek 6.11  Grondprijzen in de Schermer, 1635-1701

Bron: OA Alkmaar inv. nrs. 2220-2223, 2232; Belonje, 1979, 105-110.



waarden bleken te hoog gegrepen. Na afloop van de driejarige pachttermijn vie-
len de huurprijzen terug naar respectievelijk circa 25 en 10 gulden, nog steeds
sterk in het voordeel van het oude land. In latere jaren maakte de Alkmaarse ad-
ministratie geen onderscheid meer tussen oud en nieuw en was er nog slechts
sprake van een gemiddelde pachtprijs.211

Van de grondprijzen moesten de investeerders het ook niet hebben (grafiek
6.11).212 Waarden van meer dan 1.000 gulden per morgen, zoals die al in de ja-
ren dertig en veertig in de Beemster voorkwamen, haalde de Schermer zelfs in
de vijftiger jaren niet. Het was al heel wat dat de prijzen niet onder het investe-
ringsniveau doken, zodat de investeerders zich, als ze dat wilden, zonder verlies
uit de polder konden terugtrekken. Eind 1635, kort na verkaveling, verkocht Alk-
maar haar eerste kavels voor 360 gulden per morgen, een prijs die was gebaseerd
op het totaal van de tot op dat moment betaalde omslagen (300 gulden) met
daarbovenop 60 gulden als vergoeding voor de aankoop van het ‘water’.213 In de
jaren kort daarna liepen de prijzen geleidelijk op tot 400 à 500 gulden rond 1640
en 600 à 700 gulden tijdens de piek in de jaren vijftig. Het was allemaal niet spec-
taculair. Ten opzichte van de investering van ongeveer 400 gulden zo’n 20 jaar te-
rug kwam deze stijging neer op een jaarlijks waardevermeerdering van 2 procent,
verre van voldoende om de jarenlange verliezen te compenseren. Alleen voor
speciale stukken land waren kopers bereid dieper in de buidel te tasten. Dat gold
voor ingedijkt oud land, maar ook voor landerijen met een gunstige ligging voor
andersoortige activiteiten. Dit laatste lijkt althans de verklaring waarom bepaal-
de stukken van de kavels G-1 en G-2 veel meer opbrachten. Deze kavels lagen
recht tegenover de monding van het Zeglis, de toegang tot Alkmaar. Het drukke
handelsverkeer ter plaatse bood ongetwijfeld allerlei kansen hier aan te verdie-
nen. De prijzen van de bij verkoop in 1645 in meerdere delen opgesplitste kavels
liepen uiteen van 495 tot 1.142 gulden per morgen.214

Ondanks hun bescheiden niveau, lagen de grondprijzen in verhouding tot de
pachtprijzen ook in deze polder aan de hoge kant. Tijdens de jaren vijftig bracht
grond met een waarde van 600 gulden niet meer op dan 7 gulden aan zuivere
huur. In dit gegeven ligt waarschijnlijk mede de oorzaak dat de grondprijzen eer-
der gingen zakken dan de huurprijzen. In de tweede helft van de jaren zestig,
toen de huren zich nog redelijk handhaafden, zakte de grondprijs al terug tot
onder de 400 gulden en daarmee onder het investeringsniveau. Het zou nog er-
ger worden. Rond de eeuwwisseling en in de jaren daarna waren prijzen tussen
de 200 en 300 gulden heel gewoon.215 Het zou anderhalve eeuw duren voordat
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211  Het oude land was ongetwijfeld sterk aan oxidatie en inklinken onderhevig.
212  RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 554-555, 2220-2223 en 2232, Dinkla, 1990 en Belonje, 1979, 105.
213  RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 554. Alkmaar had haar kavels zonder inkoopsom in de wacht weten te sle-
pen.
214  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2220.
215  Dinkla, 1990.



er een einde kwam aan deze neergaande spiraal en de prijzen zich herstelden.
In het licht van het bovenstaande zouden we verwachten dat de meeste inves-

teerders het al gauw voor gezien hielden. Er viel weinig eer aan de belegging te
behalen en er was weinig vooruitzicht op verbetering. Waarom zouden zij nog
langer risico lopen? Een blik op het investeerdersbestand door de jaren heen
laat echter zien dat de grote grondbezitters zich niet zo makkelijk uit het veld lie-
ten slaan.216 Zij hielden vaak gedurende meerdere generaties aan hun bezittin-
gen vast.217 Hoopten zij alsnog op betere tijden of zagen zij domweg geen aan-
trekkelijker alternatieven? Misschien waren zij zo verknocht aan de polder met
zijn rustige en schone omgeving, dat zij deze als beleggingsdoel verkozen boven
de onzekere en harde wereld van de handel en een wat minder profijtelijke gang
van zaken op de koop toenamen. Wat hun beweegredenen ook mogen zijn ge-
weest, wij weten het niet. Het is niettemin verbazingwekkend dat velen de polder
zo lang trouw bleven. Bij de steden nemen we een gemengd beeld waar. Purme-
rend behield haar 2 kavels vrij lang. Pas in 1732, toen de grondprijzen min of
meer op het laagste punt stonden, stootte de stad haar gronden af. Amsterdam
en Hoorn deden al veel eerder afstand van hun bezittingen, in respectievelijk
1670 en 1666. Alkmaar pakte het anders aan. Deze stad verkocht een groot deel
van haar kavels binnen 10 jaar, maar bleef tot ver in de achttiende eeuw (1796)
aan haar resterende bezit vasthouden.

Starnmeer

De Starnmeer neemt door zijn extreem hoge inpolderingskosten binnen ons on-
derzoek een uitzonderlijke positie in. Deelname aan deze bedijking kostte de in-
vesteerders ruim twee keer zoveel (840 gulden per morgen) als in de Schermer
(397 gulden), een onderneming die ook al het nodige van de participanten had
gevergd. Daarnaast had de polder een torenhoge schuld opgebouwd, waarvan af-
lossing en rentebetalingen zich in de toch al zo moeilijke beginjaren geducht lie-
ten voelen. Samen met het onderhoud aan de relatief lange ringdijk en de rest
van de infrastructuur noodzaakte dit het polderbestuur de omslagen jarenlang
op een hoger peil te houden (12 gulden per morgen) dan in enige andere pol-
der.

De investeerders kregen niet alleen met veel hoger dan voorziene kosten te
maken, zij hadden ook nog de pech dat de droogmakerij tot stand kwam tegen
het einde van een lange periode van economische bloei. De beleggers waren zich
hier ten tijde van hun investering ongetwijfeld nog niet van bewust, maar de pol-
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216  Ibidem.
217  Als voorbeeld verwijzen we naar enkele bedijkers van de Schermer. De kavels van Eduard Jacot van
Axele (L 8 en 9) bleven in het bezit van zijn erfgenamen tot 1756, die van Andries Bicker (kavels N 22 en
23) tot 1766 en van Anthonie Oetgens van Waveren (kavels M 5 en 6) tot 1791. De stad Alkmaar behield een
groot deel van haar kavels tot 1796 en 1810.



der was nog maar nauwelijks gereed gekomen, of de behoefte aan land begon af
te vlakken. De grondprijzen, en in mindere mate de pachtprijzen, stagneerden
en begonnen al snel in benedenwaartse richting af te glijden. Daar kwam nog bij
dat ook de kwaliteit van de bodem te wensen over liet. Net als in de Wijde Wor-
mer kwam in een deel van de polder het oude zeezand dicht aan de oppervlak-
te.218 De gronden waren daardoor weinig of niet geschikt voor bouwland en
slechts matig voor grasland. Ook voor de schapenteelt deugden ze niet. Zoals
penningmeester Cornelis Beck in 1768 opmerkte: de polder was ‘niet bequaam
tot schapen nog tot zaaijen, maar alleen tot rundvee.219 Alles bijeengenomen
hadden de investeerders zich in een weinig benijdenswaardige positie ge-
manoeuvreerd.

In de literatuur is weinig aandacht aan deze polder besteed. De droevige af-
loop van de toch al zo moeizaam verlopen inpoldering is slechts door enkele
auteurs belicht. Onder hen bevond zich haast vanzelfsprekend weer de biograaf
van Jan Adriaansz. Leeghwater: J.G. de Roever. In gezwollen termen en met een
forse dosis cynisme gaf hij de hoofdrolspelers een veeg uit de pan: ‘de bedijkers
en hun adviseur Leeghwater zien het goud al op de Sterremeergolven schitteren.
Hadden zij beter toegekeken, dan hadden zij wellicht ontdekt, dat het slechts
klatergoud was’.220 Getalsmatige achtergrondinformatie hoeven we bij deze
auteur niet te verwachten. Die vinden we wel in de handgeschreven aantekenin-
gen van de Amsterdamse leraar E. Besse, die in zijn studie van de Starnmeer de
opeenvolgende eigenaars van de verschillende individuele kavels naging en
daarbij ook aandacht schonk aan de forse verliezen die zij op hun landerijen le-
den.221

Het polderbestuur nam zich de onvoorspoedige gang van zaken in de polder
terdege ter harte. Het spande zich tot het uiterste in om de ingelanden tegen een
al te grote belastingdruk te beschermen en meer specifiek van het betalen van de
verponding en Grafelijkheids recognitie gevrijwaard te houden.222 De bestuur-
ders werden niet moe de aandacht te vestigen op de excessief hoge kosten die de
polder zich had moeten getroosten en waar voorlopig nog geen eind kwam. In
1650 waren de ingelanden naar eigen zeggen al meer dan 1.000 gulden de mor-
gen kwijt. Met een uitstaande schuld van 65.000 gulden en een in slechte toe-
stand – ‘gans insuffisante’ – verkerende ringdijk bleven de polderomslagen op
een hoog peil.223 En daar kwam nog bij dat de poldergronden van een dermate
slechte kwaliteit waren, dat de opbrengsten bar tegenvielen. De hoofdingelan-
den concludeerden dat het ‘quaet succes vande voors. bedijckinge’ voor een
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218  Pons en Van Oosten, 1974, 161.
219  RAA, AWSt inv. nr. 217.
220  De Roever, 1944 , 175.
221  Booij, 1993. Zie ook : RAA, AWSt inv. nr. 555.
222  RAA, AWSt inv. nrs. 217-219.
223  RAA, AWSt inv. nr. 217; verzoekschrift uit 1660.



groot deel te wijten was aan de ‘soo slechte gronden als sich noit in eenige bedij-
ckingen hebben opgedaen’.224

Ze vonden een gewillig oor voor hun klachten bij de gewestelijke overheid. De
Gecommitteerde Raden beaamden dat de bij de bedijking gemaakte kosten zon-
der precedent waren, zodat ‘de dijckagie naar alle apparentie in plaatse van pro-
fitabel schadelijck sal connen te sijn comen’.225 De Grafelijkheids recognitie, die
in een eerder stadium al was verlaagd tot 15 stuivers, ging verder omlaag naar 4
stuivers. Het was, zo redeneerden zij, toch al niet redelijk dat de polder in het
oorspronkelijke octrooi een recognitie van 3 gulden per morgen had opgelegd
gekregen, terwijl de naburige Beemster, ‘welcke bedijckinge soo wel en loffelijck
is gesuccedeert’ was weggekomen met een heffing van maar 4 stuivers en 8 pen-
ningen.226 De ingelanden bleven tot 1681 van verponding gevrijwaard.227 Daarna
was het afgelopen, enigszins verrassend omdat het de Wijde Wormer en de Heer-
hugowaard wel lukte van deze aanslag verschoond te blijven, terwijl de zaken in
de Starnmeer er toch niet beter voorstonden. De grondprijzen, toch al aan de
lage kant, waren al geruime tijd aan het zakken (grafiek 6.12) en de hoge vaste
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224  Ibidem.
225  Ibidem.
226  Ibidem.
227  Na een eerste vrijstelling voor 7 jaar volgden nog twee verlengingen van ieder 15 jaar. De polder ont-
kwam natuurlijk niet aan de extra-ordinaris heffingen in de tussenliggende jaren.
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Grafiek 6.12  Grondprijzen in de Starnmeer, 1643-1704

Bron: RAA. AWSt inv.nr. 254 e.v.; Dinkla, 1991.



lasten hielden de ingelanden in een wurggreep. De staat van de landerijen in
1681 was sinds het laatste octrooi ‘tot Supplianten leetswesen geenszins verbetert
maar de gront ende vruchten vande selve meer slecht ende wijnig’.228

Waarom andere polders wel blijvend werden ontzien en de Starnmeer niet,
blijft vooralsnog een open vraag. Of er met twee maten werd gemeten, is niet dui-
delijk. Hier kan zich hebben gewroken dat de polder na verloop van tijd nog maar
weinig invloedrijke regenten onder haar bestuurders telde. Aanvankelijk lag dat
anders. Tijdens en vlak na de droogmaking werd de dienst uitgemaakt door
machtige functionarissen als Adriaan Pauw, heer van Nieuwerkerk en zoon van de
raadspensionaris met dezelfde naam, majoor Dirk Pietersz. Hasselaar, broer van
de Amsterdamse burgemeester Pieter Hasselaar, en burgemeesters uit Hoorn,
Purmerend, Edam en Monnickendam. Zij waren goed in staat voor de belangen
van de polder in het Haagse regeringscentrum op te komen. Ook hun directe op-
volgers mochten er zijn. Onder hen bevonden zich invloedrijke bestuurders als
Herman van de Pol, secretaris van Amsterdam en Hendrik Hooft, hoofd fiscaal
ter admiraliteit te Amsterdam. Maar daarna was het gedaan. De meest invloedrij-
ke families trokken zich terug, met een averechts gevolg voor de onderhande-
lingspositie van de polder. Deze gang van zaken is treffend onder woorden ge-
bracht door Cornelis Beck, penningmeester van de polder, in een schrijven uit
1768: ‘voorname heeren van Amsterdam, Hoorn en Purmerend hadden eertijds
deel in de meer en waren hoofdingelanden: behalve nog Heeren van andere ste-
den: dog die of hun erfgenamen hebben zig allen van onze ongelukkige meer
ontdaan: wij kunnen dus van hare voorspraak niet meer profiteren, zo als de
Schermeer etc van hun ingelanden die staatslieden zijn’.229

Van de Starnmeer hebben we helaas geen door de jaren heen lopende reeksen
van pachtprijzen kunnen achterhalen. Alkmaar deed zijn kavels al vóór de droog-
making van de hand en van de desbetreffende administraties van Hoorn en Enk-
huizen is weinig over. Wel beschikken we over een overzicht van alle huurprijzen
in 1654. De extra-ordinaris verponding van dat jaar liet ook in deze polder zijn
sporen na in de vorm van een belastingkohier, met dit keer ook een opgave van
alle pachtprijzen.230 Daaruit lezen we af dat de huren op ongeveer hetzelfde ni-
veau lagen als in de Heerhugowaard en Schermer. Gemiddeld werd in 1654 19
gulden per morgen betaald, tegenover 18 in de Heerhugowaard en 20 in de
Schermer. Per hectare sprong deze laatste polder er iets beter uit. Voor de land-
eigenaren was 19 gulden per morgen natuurlijk veel te weinig. Alleen al aan pol-
deromslagen waren zij 12 gulden kwijt – in de voorafgaande jaren moesten zij
zelfs 15 gulden opbrengen – zodat er na aftrek van alle bijkomende kosten niet
veel meer dan een paar gulden overbleef. Voor deze magere opbrengst hadden
zij indertijd ruim 800 gulden per morgen neergeteld.
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In de tweede helft van de zeventiende eeuw trad geen verbetering op. De om-
slagen bleven jarenlang hangen op het hoge niveau van 12 gulden, terwijl de hu-
ren gelijk bleven of zelfs omlaag gingen. Ontving de stad Hoorn in 1654 nog re-
spectievelijk 15 en 20 gulden per morgen aan pacht voor haar landerijen, drie
jaar later waren de desbetreffende bedragen gezakt naar 9 en 15 gulden.231 In
1666, het eerstvolgende jaar waarover we weer over een rekeningboek beschik-
ken, had de stad haar gronden verkocht. Enkhuizen hield veel langer aan haar
kavels vast, maar helaas ontbreken de gegevens uit de beginjaren. In 1678 en in
de tachtiger jaren kwam de stad een pachtprijs van 22 gulden per morgen over-
een voor haar drie verschillende kavels.232 Opmerkelijk genoeg lag deze prijs iets
hoger dan in 1654, toen de taxateurs voor de verponding een huurwaarde van 20
gulden noteerden. De toename was waarschijnlijk te danken aan de grote boer-
derij die Enkhuizen op één van de kavels had laten neerzetten.

De verschillen in huurwaarde tussen de kavels onderling waren over het alge-
meen niet groot. Op enkele uitzonderingen na bewogen de pachtprijzen in 1654
zich tussen de 15 en 22 gulden per morgen, met een gemiddelde van 19 gulden.
Rekening houdend met de vaste lasten stelden de taxateurs de verponding over
de hele polder op 1,8 gulden per morgen. Deze waarde lijkt aan de hoge kant.
De netto huur, 5 keer de verpondingswaarde, zou dan immers 9 gulden per mor-
gen hebben bedragen, slechts 10 gulden beneden de pachtsom. Alleen al de pol-
deromslag – sinds kort tot 12 gulden per morgen verlaagd – legde een groter be-
slag op het inkomen van de landeigenaren. We zijn dit fenomeen van een te
hoge inschaling voor de verponding eerder al tegengekomen bij de Wijde Wor-
mer. Ook toen ging het om een taxatie in een polder die pas kort geleden gereed
was gekomen. Bij de bespreking van deze anomalie opperden we daar de moge-
lijkheid dat de taxateurs rekening hielden met de nog niet tot volle wasdom ge-
komen staat van de landerijen. Misschien was dat ook het geval in de Starnmeer
en gingen de taxateurs er vanuit dat de huurprijzen bij verdere ontginning nog
wel zouden oplopen.

De grondprijzen kwamen geen moment in de buurt van de investeringen (gra-
fiek 6.12).233 In de eerste paar jaar trokken de prijzen nog enigszins aan, maar
met 500 á 600 gulden per morgen en een enkel uitschieter daarboven was het
plafond in het midden van de vijftiger jaren wel bereikt. Daarna ging het in snel
tempo bergafwaarts. In de jaren zeventig was de waarde van het land al weer ge-
halveerd en tegen het einde van de eeuw werd zelfs de 200 gulden niet meer ge-
haald. Voor de deelnemers aan de bedijking was deze ontwikkeling catastrofaal.
Grote investeerders als Reinier Pauw (66 morgen) en Dirk Hasselaar (44 mor-
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231  WFA, OA Hoorn bergnrs. 1136 en 1137.
232  WFA, OA Enkhuizen bergnr. 1401B.
233  Voor de grondprijzen hebben we gebruik gemaakt van door Besse uit transportaktes gehaalde gege-
vens, terug te vinden in : Dinkla, 1991 en van taxaties, uitgevoerd door de polderbestuurders ten behoeve
van de collaterale successie: RAA, AWSt inv. nr. 254.



gen) zagen tien jaar na de bedijking, toen de grondprijzen hun hoogste waarde
bereikten, afgezien van renteverlies, respectievelijk 20.000 en 13.000 gulden in
rook opgaan. Toch zou het verstandig zijn geweest de landerijen in de jaren vijf-
tig van de hand te doen en het verlies te nemen, want in de decennia daarna
werd het alleen maar erger.

De Starnmeer was de laatste van de grote inpolderingen in de zeventiende
eeuw. Het is duidelijk dat deze droogmakerij in vrijwel elk opzicht een rampzalig
verloop had. De aanloop duurde te lang, de tegenwerking was te groot en de kos-
ten rezen op een ongehoorde manier de pan uit. De kwaliteit van de grond stel-
de zwaar teleur en de polder was te klein om alle tegenslagen op te kunnen van-
gen. Maar de allergrootste tegenvaller waar de ingelanden mee te maken kregen,
was de omslag in de economie. Na jarenlange prijsstijgingen kwam er onver-
wacht een einde aan de alsmaar groeiende vraag naar grond. Prijzen stagneer-
den en doken vervolgens omlaag. Van alle polders die wij hebben bestudeerd,
had de Starnmeer hier het meest onder te lijden. Qua landhuur en grondprijs
deed zij voor diverse andere polders niet onder. Maar het nieuwe land in deze
droogmakerij had aanzienlijk meer gekost en vergde ook daarna hogere omsla-
gen. De investeerders in deze polder moeten de ontwikkelingen als een schok
hebben ervaren. Op geen enkel moment zijn zij voor hun ondernemingszin en
durf beloond. De landerijen hingen als een molensteen om hun nek, de verlie-
zen stapelden zich op en menigeen zal gewenst hebben nooit aan dit avontuur
begonnen te zijn.

6.6  Grond- en pachtprijzen in het Noorderkwartier

In de inleiding wezen we op de almaar stijgende grondprijzen als stimulans voor
de welgestelde elite om zich in het avontuur van de bedijkingen te storten. Als de
nieuwe polders zich qua prijsniveau maar enigszins zouden kunnen meten met
het omringende oude land, lagen grote winsten in het verschiet. De voor droog-
making benodigde bedragen mochten fors zijn, ze verbleekten bij de waarden
die de toekomstige kavels werden toegedicht. De prijzen in het oude land lagen
honderden guldens per morgen boven het verwachte investeringsniveau. Dank-
zij de lage aanschafkosten bood verpachting van het drooggemaakte land even-
eens zicht op aantrekkelijke rendementen.

In een aantal opzichten legde het nieuwe land het echter af tegenover het
oude land. Polders hadden een complexe infrastructuur, die veel onderhoud
vergde. Van de extra kosten die dit met zich meebracht, geld dat op de ingelan-
den werd verhaald, ging een drukkend effect op de grondprijzen uit. Land dat
evenveel opbracht, maar meer onderhoud vergde, was nu eenmaal minder
waard. Bij een rendementsniveau van 2 procent kwam een verhoging van de vas-
te lasten met 10 gulden per morgen neer op een waardedaling van ongeveer 500
gulden. Hogere kosten konden niet in de pachtprijzen worden verdisconteerd.
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Voor een boer die grond wilde pachten, was er geen enkele reden om daar in de
polder meer voor te betalen. Dan trok hij liever weg om zijn geluk elders te zoe-
ken, waar de huren lager waren. De extra kosten inherent aan een polder kwa-
men geheel ten laste van de grondeigenaren en het ligt voor de hand dat dit tot
uiting moest komen in overeenkomstig lagere grond- en netto pachtprijzen. De
investeerders waren ongetwijfeld met deze gedachtegang vertrouwd.

Er waren nog meer factoren die het prijsniveau van de bedijkte landen nega-
tief konden beïnvloeden. Te denken valt aan een tegenvallende bodemsamen-
stelling of een moeilijk te beheersen waterhuishouding. Verder waren de trans-
portmogelijkheden in de eerste jaren na de bedijking vaak nog niet optimaal,
met alle gevolgen van dien voor de verbindingen met de marktplaatsen in de om-
geving. Als tegenwicht fungeerden de in het vooruitzicht gestelde, tijdelijke, vrij-
stellingen van allerlei belastingen, waarvan een prijsopdrijvend effect mocht wor-
den verwacht. Alleen al de vrijstelling van de verponding scheelde jaarlijks een
aantal guldens per morgen.

Alles bijeengenomen was er voldoende reden om de uitkomst van de bedij-
kingen met vertrouwen tegemoet te zien. Er vanuit te gaan dat de nieuwe lande-
rijen qua grondwaarde met het oude land zouden kunnen concurreren, was ech-
ter niet reëel. Om het behaalde prijsniveau in de polders nu te kunnen
vergelijken met dat in het omringende land, moeten wij daar eerst een beeld van
hebben. Gegevens hierover zijn echter schaars. ‘Onder de talrijke reeksen die nu
langzamerhand op het gebied van de prijsgeschiedenis zijn gepubliceerd, zal
men tevergeefs naar koop- en pachtprijzen van onroerende goederen zoeken’,
merkte Van der Woude in 1972 op.234 ‘De moeilijkheden die verbonden zijn aan
het verzamelen en de interpretatie daarvan, zijn van dien aard, dat hiervan tot
nog toe weinig werk is gemaakt’. Aan deze toestand is in de afgelopen tijd weinig
veranderd. Afgezien van enkele door Van der Woude zelf verzamelde series van
pachtprijzen in het Duinkavel en een door Baars gepubliceerd overzicht van
grond- en pachtprijzen in de Beijerlanden, heeft alleen nog een door Kuys en
Schoenmakers verrichte studie naar landpachten in Holland het licht gezien
(grafiek 6.13).235 De in deze studies vergaarde informatie is beperkt en richt zich
voornamelijk op pachtprijzen. Gegevens over grondprijzen ontbreken vrijwel ge-
heel. Aan genoemde onderzoeken kleeft verder het nadeel dat de onderzochte
locaties over het algemeen weinig representatief zijn voor het gebied in de nabije
omgeving van de droogmakerijen. Wij waren daarom genoodzaakt de database
uit te breiden. Omdat een grondig onderzoek naar het verloop van grond- en
pachtprijzen zeer arbeidsintensief is, hebben wij ons bij deze inventarisatie he-
laas wel moeten beperken.

Voor het achterhalen van grondprijzen hebben we gebruik gemaakt van de in-
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235  Kuys en Schoenmakers, 1981 en Baars, 1973.



formatie voortgekomen uit ons onderzoek naar de aankoopkosten van het bij de
bedijkingen onteigende oude land (tabel 6.8).236 De op deze wijze verzamelde
gegevens verschaffen per definitie een goed inzicht in het prijsniveau in de on-
middellijke omgeving van de nieuwe polders. Aan deze database kleven ook
nadelen. Allereerst weten we niet of de stukjes land direct aan de oevers van de
drooggemaakte meren zich qua marktwaarde konden meten met de wat verder-
op en misschien hoger gelegen gronden. Daarnaast kunnen we slechts gissen
naar de spelregels die door de taxateurs zijn gebruikt om de prijzen van de te
onteigenen stukken land vast te stellen. Streefden zij naar marktconforme prij-
zen, of lieten zij zich door andere oogmerken leiden? Het is niet ondenkbaar dat
zij in hun prijsstelling lieten meewegen dat de eigenaars met de onteigening in
hun middelen van bestaan werden getroffen en daarom recht hadden op een ex-
tra compensatie. Anderzijds was de invloed van de bedijkers groot en zij zullen er
nauwlettend op hebben toegezien dat zij geen penning teveel betaalden. We we-
ten niet of, en in welke mate, deze factoren een rol hebben gespeeld en gaan er
noodgedwongen maar vanuit dat de door de bedijkers betaalde prijzen min of
meer representatief waren voor die in het omringende land. Voor de hoogte en
ontwikkeling van pachtprijzen hebben we onze toevlucht genomen tot de reke-
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236  De waarde van het land dat ten behoeve van de bedijkingen werd onteigend, werd meestal vastgesteld
door vier taxateurs, twee namens elke partij.
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Grafiek 6.13  Pachtprijzen in Holland, 1500-1650

Bron: Kuys en Schoen-
makers, 1981, 58.



ningboeken van Alkmaar.237 De stad had, verspreid over de wijde omgeving, een
groot aantal landerijen in haar bezit. De pachtinkomsten konden over een pe-
riode van 50 jaar worden vervolgd.

Tabel 6.8  Prijzen van bij bedijking aangekocht land, 1608-1640.

Bm Pur Wor Hhw Sch Str
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

jaar 1608 1620 1624 1629 1633 1637-1640
maat Rijnlandse Rijnlandse Rijnlandse Geestmer Honds- Honds-

ambacht bossche bossche
binnenbans

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
grondprijs gld/morgen 1180 1200 1450 1480 1810 2030
grondprijs gld/ha 1390 1410 1710 1690 1960 2160
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: Bouman, 1857, 274; WA, AWP inv. nr. 575; WA, AWWo inv. nr. 242; RAA, AWH inv. nr. 255;
RAA, AWS inv. nrs. 384-388; RAA, AWSt inv. nr. 235. 

Analoog aan onze bevindingen binnen de polders liepen de grondprijzen in het
oude land sterk uiteen, ook rondom één en hetzelfde meer. Allerlei factoren
kunnen hieraan hebben bijgedragen. Om toch enig houvast te krijgen, zijn we
bij elke bedijking uitgegaan van de gemiddelde prijs die voor het aangekochte
land werd betaald (tabel 6.8).238 Vergeleken met de grondprijzen die we later in
de polders tegenkomen, lagen de aankoopprijzen rondom de droog te leggen
meren zonder uitzondering op een hoog niveau. De bedijkers van de Beemster
moesten bijna 1.200 gulden per morgen betalen (1.390 gulden per ha) en bij de
volgende droogmakerijen liepen de prijzen steeds verder omhoog, tot boven de
2.000 gulden per morgen (2.160 gulden per ha) rondom de Starnmeer. Deze
hoge prijzen zijn opmerkelijk als we ons realiseren dat ze zijn gebaseerd op een
mix van land - weiland en akkers, maar ook relatief laag gewaardeerd rietland -
en werden gerealiseerd lang voordat de prijzen in de polders hun piek bereik-
ten.239 Zelfs toen lagen ze al boven het niveau dat in de polders rond de jaren vijf-
tig werd bereikt. Alleen in de Beemster en de Purmer stegen de grondprijzen uit-
eindelijk tot min of meer dezelfde hoogte, maar daar gingen wel enkele
decennia over heen, jaren waarin het omringende land nog verder in prijs om-
hoog ging.240 Deze resultaten bevestigen ondubbelzinnig dat de polders inder-
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237  RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 343-379.
238  Bij het achterhalen van de bedragen die bij bedijking voor aankoop van het benodigde land zijn be-
taald is van de volgende bronnen gebruik gemaakt: de Beemster: Bouman, 1857, 274; de Purmer: WA, AWP
inv. nr. 575; de Wijde Wormer: WA, AWWo inv. nr. 242; de Heerhugowaard, RAA, AWH inv. nr. 255; de Scher-
mer, RAA, AWS inv. nrs. 384-388 en de Starnmeer: RAA, AWSt inv. nr. 235.
239  Rietland kostte ongeveer de helft van voor veeteelt bestemd land.
240  In Nieuw-Beijerland verdubbelden de grondprijzen bijna in de periode tussen 1610 en 1650: Baars,
1973, 111-112.



daad ver in prijs achterbleven bij het oude land. De hoge prijzen van het aange-
kochte land zijn tevens een aanwijzing dat de taxateurs zich bij hun taxaties niet
al te zeer door de bedijkers hebben laten beïnvloeden.

Als we er van uit mogen gaan dat het voor de bedijkingen aangekochte land,
ongeacht rondom welk meer, qua prijsniveau overal min of meer gelijkwaardig
was, dan geeft het overzicht in tabel 6.8 ons een goed inzicht in de snelle stijging
van de grondprijzen in de eerste helft van de zeventiende eeuw. In een tijds-
spanne van ongeveer 30 jaar, tussen 1608 en 1640, gingen ze met meer dan 50
procent omhoog.241 Deze stijging was een direct gevolg van de nog steeds groei-
ende vraag naar grond.242 De poldergronden ondergingen de invloed hiervan
natuurlijk ook, de prijzen gingen daar niet alleen omhoog als gevolg van goed
beheer en een verbeterde waterhuishouding. Dat de poldergronden hun ach-
terstand op het oude land niet inhaalden, moet aan de eerder besproken facto-
ren geweten worden.

Ten aanzien van de pachtprijzen staat ons wat meer cijfermateriaal ter be-
schikking. De door Kuys en Schoenmakers gepubliceerde gegevens duiden er op
dat ook die in de eerste helft van de zeventiende eeuw fors in de lift zaten (gra-
fiek 6.13). Alleen al in de periode tussen 1600 en 1630 trad een prijsstijging op
van niet minder dan 50 procent. In de jaren daarna hield de opwaartse trend nog
wel aan, maar het tempo van de stijging zwakte fors af. In bijna alle door deze
auteurs onderzochte gebieden was sprake van vrij geld, alleen in de Vroonlanden
bij Alkmaar werd in de desbetreffende periode een systeem met eensgeld of on-
vrij geld (de grondeigenaar betaalt de vaste lasten) gehanteerd.243 Van der Wou-
de wees er al op dat bruto huurprijzen minder gevoelig zijn voor conjuncturele
effecten. De fenomeen komt goed tot uiting in het door Kuys en Schoenmakers
gevonden meer stabiele prijsverloop in de Noord-Hollandse Vroonlanden. Dat
de huren daar (50 gulden per morgen bruto rond 1630; zie grafiek 6.14) veel ho-
ger waren dan in de duinkavel of op de Zuid-Hollandse geestgronden (netto nog
geen 20 gulden) duidt op een groot verschil in kwaliteit.

De hoge pachtprijzen in de Vroonlanden stemmen aardig overeen met de
door ons achterhaalde huurwaarden die de stad Alkmaar voor enkele kavels in
de nabije omgeving ontving (grafiek 6.14). In de polder Overdie bedroegen die
in 1630 over het algemeen ruim 40 gulden per morgen (vrij geld), meer naar het
noorden, bij Lutjewinkel en Oude en Nieuwe Niedorp, lagen de prijzen iets la-
ger, maar werd nog altijd 35 gulden opgehaald. In vergelijking met de door ons
onderzochte polders was dat veel. In goed draaiende polders als de Wieringer-
waard, Beemster en Purmer werd bruto maximaal 30 à 35 gulden gehaald, netto
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241  Bij berekening van de toename van de grondprijs is rekening gehouden met de verschillende maat-
eenheden.
242  De Vries en Van der Woude, 1995, 238-243.
243  In West-Friesland was in de jaren waarover het genoemde onderzoek zich uitstrekte, eveneens sprake
van onvrij geld. Na 1590 zijn echter geen gegevens beschikbaar.



lagen de opbrengsten een stuk lager. Ook de taxateurs voor de verponding na-
men waar dat het oude land ten noorden van Alkmaar veel meer opbracht. Voor
ruim 200 morgen land in de ‘Noord Ooster hoek deser stede’ werd de verpon-
ding vastgesteld op 1.778 gulden of 8 gulden per morgen.244 De opbrengst van de
grond bij Alkmaar werd daarmee ruim 50 procent hoger getaxeerd dan in de
Wieringerwaard en de Beemster (verponding in beide polders ongeveer 5,1 gul-
den per morgen) en zelfs 80 procent hoger dan in de Purmer (verponding 4,4
gulden per morgen). En dan hebben we nog alleen maar de best renderende
polders in onze beschouwing betrokken. In het geval van de andere polders valt
de vergelijking met het oude land nog veel slechter uit. Over een aanzienlijk
waardeverschil tussen oud en nieuw land in deze jaren kan weinig twijfel bestaan.

Er was slechts één troost voor de investeerders in de polders. De grond- en
pachtprijzen in het oude land mochten dan wel op een hoger niveau liggen, de
rendementen waren er nauwelijks beter. Ook daar kwamen zij niet boven de 2 à
3 procent uit.245 Een landeigenaar in de polder schoot er weinig mee op om zijn
kavels te verkopen en het vrijgemaakte geld elders in grond te beleggen. Per
morgen verdiende hij dan wel meer, maar omdat hij zich als gevolg van de hoge-
re grondprijs met een kleiner areaal tevreden moest stellen, bleef de totale op-
brengst hetzelfde.
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244  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 713.
245  Dit rendementspercentage kan worden afgeleid uit de in tabel 6.8 en grafiek 6.14 vermelde gegevens.
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Grafiek 6.14  Pachtprijzen rond Alkmaar, 1600-1650

Bron: RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 343-379.



6.7  Alkmaars participatie in de Heerhugowaard en de Schermer

Voor de boekhouding van de Alkmaarse beleggingen in de Heerhugowaard en
de Schermer voerde Jacob Schagen Hoogland, tresorier van de stad, een aparte
administratie: ‘Extraordinaire administratie inde negotie en lichtinge van penningen’
‘om daer mede te vervallen de omslagen over d’ gronden en landen die de Stad Alcmaer inde
Dijckagie van Schermeer is perticiperende’.246 Die maakte het mogelijk de financiële
gang van zaken in de polders goed te volgen en berustte op het principe dat de
deelname zichzelf moest bedruipen.

De stad zag geen kans de forse investeringsbedragen uit de normale middelen
te bekostigen. Het stedelijk budget schommelde gewoonlijk rond de 60.000 gul-
den per jaar, met als voornaamste bronnen van inkomsten de verpachting van ac-
cijnzen en de opbrengsten van landerijen en ander onroerend goed.247 Deze
geldstromen lieten een extra uitgave als benodigd voor deelname aan bedijkin-
gen niet toe. De stadsbestuurders maakten daarom gebruik van leningen en sta-
ken zich diep in de schulden. In het voorafgaande is al ter sprake gekomen dat
de grond- en pachtprijzen in de Heerhugowaard en de Schermer zich teleurstel-
lend ontwikkelden, hier worden we geconfronteerd met de gevolgen daarvan
voor een grote investeerder. De administratie levert een onthutsend beeld.

De stroom van omslagen in de Schermer kwam in juni 1633 op gang en in dat
eerste jaar moesten de investeerders 100 gulden per morgen opbrengen. Voor
Alkmaar met aanvankelijk een areaal van 700 morgen betekende dat een aanslag
van 70.000 gulden. Om aan het benodigde geld te komen nam de stad een le-
ning over, die de bedijkers van de Schermer eerder bij de stad Amsterdam had-
den afgesloten.248 Het ging om een bedrag van 60.000 gulden tegen een in die ja-
ren gangbare rente van 5 procent. In hetzelfde jaar werd elders nog 16.000
gulden geleend.249 In de jaren daarna moest, om aan de betalingsverplichtingen
te kunnen voldoen, steeds meer worden geleend. Steeds als er geld nodig was,
deed men een beroep op de kapitaalmarkt. Tekorten werden niet uit de stadskas
aangevuld. En dat heeft de stad geweten. De schulden stapelden zich in hoog
tempo op. Eind 1635 stond de stad al voor 127.000 gulden in het rood en zeven
jaar later, in 1642, voor ongeveer 300.000 gulden.250 Als gevolg van deze ontwik-
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246  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 554. In de boeken die onderdeel uitmaakten van de ‘Extra-ordinaire Ad-
ministratie’ noteerde de tresorier eerst hoe de stad haar deelname in de bedijking van de Schermer finan-
cierde en na het gereedkomen van de polder met welke exploitatiekosten ze te maken kreeg en wat de ka-
vels opleverden. De rekeningboeken doen verslag van alle inkomsten en uitgaven vanaf 1633. De
Heerhugowaard was enkele jaren eerder gereedgekomen. De uitgaven gerelateerd aan de investeringsom-
slagen in die droogmakerij vinden we in deze administratie dan ook niet terug. Wel worden de vanaf 1633
aan de Heerhugowaard gerelateerde geldstromen verantwoord.
247  Zie de rekeningboeken van de stad: RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 362 e.v.
248  RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 554 en 662. Deze lening was overeenkomstig een vroedschapsresolutie van
7 november 1634.
249  Ibidem. Dit bedrag werd geleend van de kinderen van Reinier Pauw, raadsheer in de Hoge Raad
250  RAA, OA Alkmaar, inv. nrs. 554 en 561. De hoogte van de uitstaande schuld wordt niet als zodanig ver-



keling drukte de jaarlijks te betalen rente een steeds zwaarder stempel op de uit-
gaven. In 1642 was deze post gegroeid tot 15.538 gulden. Als enig pluspunt kan
worden genoteerd dat geld lenen in deze jaren goedkoper werd. In 1641 konden
de stadsbestuurders hier en daar al voor 4,5 procent terecht en in 1642 voor 4
procent.251

Tabel 6.9  Inkomsten en uitgaven van Alkmaar met betrekking tot stadskavels in de Heerhugowaard en de
Schermer, 1642

inkomsten uitgaven
(gulden) (gulden)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
pacht 6266
verkoop van land 8089
nieuwe leningen 7450
omslagen 5608
onderhoudskosten 778
rente over uitstaande schuld 15538

totaal 21805 21924
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: de met betrekking tot de investering in de polders aangegane schuld bedroeg per eind 1642
ongeveer 300.000 gulden.
Bron: RAA, OA Alkmaar inv. nr. 561.

Van exploitatieoverschotten was in de door de administratie bestreken jaren geen
sprake. In 1642, elf jaar na verkaveling in de Heerhugowaard en zeven jaar na die
in de Schermer, bracht het totale areaal in de twee polders aan verpachting 6.266
gulden op (tabel 6.9).252 Dat was net voldoende om de omslagen (5.608 gulden)
en onderhoudskosten (778 gulden) te betalen. Maar daar kwamen de uitgaven
voor rente bovenop, in dat jaar al tweeënhalf keer zo veel als aan huur binnen-
kwam. Er restte maar één manier om de schuld niet verder op te laten lopen: ver-
koop van kavels. Daar was de stad al vroegtijdig mee begonnen. Toen de Scher-
mer bedijkers in 1635 na een nieuwe meting van het polderoppervlak bijna 400
morgen tekort kwamen, stond Alkmaar 155 morgen af.253 De vergoeding die de
stad daarvoor ontving was substantieel, 48.050 gulden, maar veel winst leverde
deze transactie niet op. Het uitgekeerde bedrag kwam overeen met de tot op dat
moment betaalde omslagen, met daar bovenop 40 gulden per morgen. Omdat
Alkmaar zich niet had hoeven inkopen, betekende dat laatste weliswaar een rui-
me compensatie voor de in de tussenliggende jaren betaalde rente, maar veel
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meld in de rekeningboeken, maar is berekend op basis van gegevens over individuele leningen en de be-
taalde rente.
251  Voor het verloop van de rente op overheidsobligaties zie: Liesker en Fritschy, 2004, 380-382. De Sta-
ten van Holland hanteerden in de jaren dertig van de zeventiende eeuw nog een rentepercentage van 6,25
procent. In 1640 ging dat omlaag naar 5 procent en in 1655 naar 4 procent.
252  RAA, OA Alkmaar, inv. nr. 561.
253  Van Zwet, 2004, ‘De financiering van een droogmakerij in de 17de eeuw’, 217.



meer ook niet. Na verkaveling deed de stad nog meer grond van de hand. In 1642
was het areaal met nog eens 110 morgen afgenomen. Veel schoot de stad er niet
mee op. Jaarlijks was er een tekort van vele duizenden guldens.

We kunnen de ontstane situatie niet anders karakteriseren dan als rampzalig
en uitzichtloos. De aan het landbezit gerelateerde vaste lasten werden in de jaren
veertig van de zeventiende eeuw weliswaar door verpachting gedekt, maar de on-
dertussen opgebouwde schuld was buiten alle proporties gegroeid. Aflossing lie-
ten de inkomsten niet toe en om aan de renteverplichtingen te kunnen voldoen
was de stad, als ze zich niet verder in de schulden wilde steken, gedwongen steeds
meer grond te verkopen.

6.8  Samenvatting en conclusies

Het leek allemaal zo mooi. De vraag naar grond had pacht- en grondprijzen in
de wijde omgeving tot ongekende niveaus omhoog gestuwd en aan de stijging
leek geen einde te komen. De voor de bedijkingen benodigde bedragen moch-
ten fors zijn, ze vielen in het niet bij de te verwachten waarde van het te ontgin-
nen land. De risico’s verbonden aan de droogmaking waren bovendien gering.
Beproefde technieken en overheidssteun stonden borg voor een succesvolle af-
loop. De animo om te participeren was dan ook groot. In het volgende hoofdstuk
komt aan de orde dat het de initiatiefnemers geen enkele moeite kostte om ge-
gadigden voor deelname te vinden. In theorie kon er weinig fout gaan, de wer-
kelijkheid was echter weerbarstiger.

In lang niet alle polders kwamen de investeerders aan hun trekken. We kun-
nen haast spreken van een tweedeling. In de Wieringerwaard, de Beemster en de
Purmer werd in de beginjaren misschien niet helemaal aan de hooggespannen
verwachtingen voldaan, maar na verloop van tijd begonnen de polders steeds be-
ter te renderen. De later gereed gekomen droogmakerijen, de Wijde Wormer, de
Heerhugowaard, de Schermer en de Starnmeer, kregen daarentegen met onver-
wacht grote tegenslagen te maken en de ingelanden beleefden daar weinig ple-
zier aan hun beleggingen. Van een redelijk rendement was voorlopig geen spra-
ke en op een groot areaal moest blijvend geld worden toegelegd. Voor velen liep
deelname zelfs uit op een financieel debacle. De door Alkmaar opgedane erva-
ringen spreken in dit opzicht boekdelen. De Zijpe nam een tussenpositie in. In
bepaalde delen van deze polder ging het zo slecht nog niet, maar over het alge-
meen genomen was de kwaliteit van de gronden dermate bedroevend, dat er wei-
nig mee te beginnen viel.

Voor deze tweedeling zijn meerdere factoren aan te wijzen. Al naar gelang de
Schermerboezem meer buffercapaciteit kwijtraakte, werden door het hoog-
heemraadschap Uitwaterende Sluizen aan de bedijkers strengere eisen gesteld
en liepen de kosten van de bedijking op. Er moest dus meer worden verdiend om
de hogere investeringen goed te kunnen maken. Maar de later drooggemaakte
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gronden bleken juist van mindere kwaliteit, zodat de prijsontwikkeling achter-
bleef. Tot overmaat van ramp bleek de agrarische economie haar ongebreidelde
groei niet eindeloos vast te kunnen houden.254 De vraag naar grond nam af, zo-
dat de stijging van de grond- en pachtprijzen begon af te vlakken. Tegen het mid-
den van de eeuw trad stagnatie op en in de tweede helft van de eeuw zette zelfs
een neerwaartse beweging in. De bedijkingen van de Wieringerwaard, de Beem-
ster en de Purmer waren nog net op tijd klaar gekomen om de ingelanden tijde-
lijk mee te laten profiteren van de hoogconjunctuur en de oplopende prijzen.
De latere polders kregen echter onvoldoende tijd om hun kinderziektes te over-
winnen en waren bij het keerpunt van de economie nog niet tot volle wasdom ge-
komen. Daarna kregen ze geen kans meer.

De in de afzonderlijke polders gerealiseerde grondprijzen en opbrengsten uit
verpachting in de voor een rendementsanalyse relevante periode tot 1660 zijn sa-
mengevat in tabel 6.10 en de grafieken 6.15 en 6.16. Het moge duidelijk zijn dat
de kwaliteitsverschillen binnen de polders en de daaruit voortvloeiende diversi-
teit in prijzen eigenlijk niet toelaten de hoogte van de huur of de grondwaarde
in een bepaald jaar in één waarde samen te vatten. Niettemin hebben we een po-
ging in die richting gewaagd. We zijn ons ervan bewust met het versluieren van
het brede scala aan resultaten de werkelijkheid geweld aan te doen, maar voelen
ons al in onze missie geslaagd als we in staat zijn een beeld te schetsen, zoals dat
door de meerderheid van de investeerders is ervaren.

Uit het verloop van de pachtprijzen komt steeds weer eenzelfde beeld naar vo-
ren: lage tot zeer lage waarden vlak na het gereedkomen van de polder, gevolgd
door een geleidelijke stijging in de jaren daarna, culminerend in een hoogste ni-
veau rond het midden van de eeuw. In de tweede helft van de eeuw was het afge-
lopen met de trend naar boven. De prijzen stagneerden en zakten geleidelijk in.
De Beemster, de Purmer en de Wieringerwaard staken met kop en schouders bo-
ven de rest uit. Rond 1650 lagen de huren (onvrij geld) in alle drie de polders in
de buurt van de 45 gulden per morgen. Vergeleken met het omringende oude
land was dat aan de lage kant, maar ten opzichte van de indertijd geïnvesteerde
bedragen behaalden de landeigenaren een mooi rendement. Tussentijdse verlie-
zen niet mee gerekend kwamen de netto opbrengsten in deze jaren overeen met
een rendement van meer dan 10 procent. Toch mogen we ons niet blind staren
op deze gouden jaren in het midden van de eeuw. Zouden we de lage opbreng-
sten in de voorafgaande jaren wel verdisconteren, dan blijft er van de mooie ren-
dementscijfers waarschijnlijk niet veel over. Cumulatief zal de rente in dat geval
hooguit 5 procent op jaarbasis hebben bedragen.255 Aan opbrengsten zoals die in
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254  De Vries en Van der Woude, 1995, 255-266.
255  Bij het beantwoorden van de vraag wat de inpolderingen de deelnemers hebben opgeleverd, is voor-
al de financiële gang van zaken in de eerste jaren na investeren van belang. De dan behaalde resultaten we-
gen aanzienlijk zwaarder dan die uit een latere periode. Hoe verder de tijdshorizon komt te liggen, des te
meer verdunning er optreedt als gevolg van correctie voor renteverlies. Bij gebrek aan voldoende gegevens
hebben we een discounted cash flow berekening, waarbij rekening wordt gehouden met alle in de tussen-



de overzeese handel werden behaald, kwamen de relatief succesvolle polders bij
lange na niet toe. Aandeelhouders in de voorlopers van de VOC kregen in het be-
gin van de eeuw rendementen van ver boven de 20 procent uitgekeerd. In de
Oude Compagnie bedroeg het rendement zelfs 63 procent op jaarbasis.256 Een
belegging in staatsobligaties was misschien ook voordeliger geweest. Deze brach-
ten tussen 1608 en 1640 niet minder dan 6,25 procent op.257

Tabel 6.10  Met landaanwinning behaalde rendementen, 1630-1660.

jaar Zijpea Wwd Bm Pur Wor Hhw Sch Str
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
verkaveling in het jaar 1598 1611 1612 1622 1626 1631 1635 1643

investering gld/morgen 189 250a 247 320 350 327 397 840

grondprijs gld/morgen 1630 350 800 1000
gld/morgen 1640 950 450
gld/morgen 1650 550 1000 1200 1300 650 550
gld/morgen 1660 470 550

grondprijs rendem. door de 
jaren heen (%) 1630 2 6 7
rendem. door de 
jaren heen (%) 1640 4,5 1
rendem. door de 
jaren heen (%) 1650 2 3,5 4 5 3 <0
rendem. door de 
jaren heen (%) 1660 1 <0

pachtprijs gulden/morgen 1630 8 25 26 22
(netto) gulden/morgen 1640 35 33 10

gulden/morgen 1650 35 35 35 15 5 7 3
gulden/morgen 1660 7

pachtprijs als % van invest. 1630 4 10 11 7 0
(netto) als % van invest. 1640 14 10 3

als % van invest. 1650 14 14 11 4 2 2 <1
als % van invest. 1660 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a bij gebrek aan gegevens gaat het hier om een schatting.
NB: in alle polders is de spreiding van grond- en pachtprijzen groot. De in de tabel vermelde waar-
den zijn niet meer dan indicatief voor het gemiddelde in de aangegeven jaren. In de Zijpe hebben
de prijzen betrekking op de polderafdelingen A t/m L.
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liggende jaren gemaakte kosten, opbrengsten en renteverliezen, niet kunnen uitvoeren. Dit concept dwingt
ons echter wel kritisch naar de verkregen resultaten te kijken. Opbrengsten 30 jaar of meer na investeren
zijn bij een rentevoet van 4 à 5 procent nauwelijks nog interessant.
256  Gelderblom heeft de door de Amsterdamse kooplieden Hans Thijs en Augustijn Boel in de VOC en
haar voorgangers over een periode van 8 jaar behaalde rendementen berekend op 27 procent op jaarbasis.
Gelderblom, 2003.
257  Liesker en Fritschy, 2004, 381-382. De rente op staatsobligaties liep in de eerste helft van de zeventien-
de eeuw sterk terug. Rond 1600 gold een rentepercentage van 8,33 procent (‘tegen de penning 12’), in 1640
zakte dit percentage tot 5 procent (tegen de penning 20) en in 1655 tot 4 procent (tegen de penning 25).



In de later klaargekomen polders bleven de pachtprijzen steken bij 20 à 25 gul-
den. Netto kwam dat neer op hooguit 10 gulden. Zelfs tijdens de beste jaren werd
het rendement op de staatsleningen niet gehaald en moesten velen nog steeds
op hun bezittingen toeleggen. De ingelanden in Wijde Wormer kwamen er met
4 procent het beste van af, in de Heerhugowaard en Schermer moesten ze het
met een magere 2 procent doen. De Starnmeer, laatste in de rij van de grote
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Grafiek 6.15  Grondprijzen in de nieuwe polders, 1630-1660.
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droogmakerijen, vormde een triest dieptepunt. De participanten in deze droog-
makerij hadden veel meer voor hun kavels moeten neertellen en als zij al iets aan
de exploitatie van hun gronden overhielden, dan stelde dat nauwelijks iets voor.
Houden we rekening met de jarenlange aanloopverliezen, dan moeten we con-
cluderen dat deelname aan de latere droogmakerijen de doorsnee belegger op
forse verliezen is komen te staan.

De grondprijzen gaven, voor zover we daar zicht op hebben, een soortgelijke
ontwikkeling als de huren te zien: een forse stijging tot aan de jaren veertig, ge-
volgd door een periode met min of meer stabiele prijzen en een scherpe daling
in de laatste decennia van de eeuw. Als gevolg van het in de polders bij verpach-
ting gehanteerde systeem van onvrij geld, reageerden de grondprijzen heftiger
op de agrarische recessie dan de huren.

Afgezien van in de Starnmeer reikten de grondprijzen overal al snel boven het
investeringsniveau uit. In de Beemster en de Purmer was rond 1650 zelfs sprake
van een waardevermeerdering met een factor vier à vijf. Omdat de hoge grond-
prijzen van 1.200 gulden of meer pas na geruime tijd werden bereikt, in de
Beemster ging er ruim 30 jaar over heen, was het gecumuleerde rendement ech-
ter minder hoog dan de bedragen doen vermoeden. Nemen we begin dertiger
jaren als uitgangspunt voor onze berekening, toen de grondprijzen in de Beem-
ster al dicht tegen hun top aanzaten, dan komen we op een percentage van on-
geveer 7 procent op jaarbasis. Tien jaar later, toen de prijzen hun hoogtepunt be-
reikten, was dat nog maar 4 à 5 procent. Samen met het door verpachting te
behalen rendement was dit echter een zeer bevredigend resultaat. De opbreng-
sten in de Wieringerwaard en Purmer lagen waarschijnlijk in dezelfde orde van
grootte.258 De andere polders konden hier niet aan tippen. In de Schermer werd
met moeite 600 gulden per morgen gehaald, een toename van 50 procent in 15
jaar ofwel een stijging van minder dan 3 procent op jaarbasis. In de Wijde Wor-
mer en Heerhugowaard lagen de rendementen niet veel hoger, in deze laatste
polder zelfs eerder lager. Maar bij verkoop konden de investeerders hun inge-
legde geld tenminste terugkrijgen. In de Starnmeer bleef de grondprijs, met een
maximale waarde van 550 gulden per morgen, ten allen tijde ver bij de hoge in-
vestering achter. Zelfs in de beste jaren betekende verkoop een gevoelig kapi-
taalverlies, bijna 300 gulden per morgen, duizenden guldens per kavel.

De prijsstijging die zich in alle polders voordeed, kende twee drijvende krach-
ten. Allereerst deden optimalisatie van het afwateringsysteem en intensieve
grondbewerking hun werk. De toestand van de landerijen verbeterde geleidelijk.
Naast deze autonome groei kan de prijsontwikkeling in de polders natuurlijk
niet in isolatie van die in het omringende land worden gezien. Juist in de eerste
decennia van de zeventiende eeuw gingen de prijzen daar sterk omhoog. Pas na
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258  Omdat gegevens over de investeringskosten van de Wieringerwaard ontbreken en we nauwelijks over
grondprijzen in de Purmer beschikken, moeten we voorzichtig zijn met het trekken van conclusies ten aan-
zien van deze twee polders.



1630 vlakte de groeicurve in het oude land af. De eerst klaargekomen polders wa-
ren hier in het voordeel, zij konden het langst van deze stuwende factor profite-
ren. Maar al volgden de prijzen in de polders die in het oude land, ze deden dat
op grote afstand en haalden bij lange na niet dezelfde niveaus. Het prijsverschil
varieerde natuurlijk van polder tot polder, maar zelfs de gronden in de Beemster
brachten in hun beste jaren bijna de helft minder op dan de landerijen in de na-
bije omgeving. Hogere vaste lasten hadden een prijsdrukkend effect. Kwaliteits-
verschillen, onder andere als gevolg van ontoereikend waterbeheer, zullen even-
eens een rol van betekenis hebben gespeeld. Het achterblijven van de prijzen
moet voor de investeerders een teleurstellende ervaring zijn geweest. Als zij bij
hun afweging om in een bedijking te participeren van dezelfde prijsniveaus als in
het oude land uitgingen, kwamen zij bedrogen uit.

Na verloop van tijd was het voor de ingelanden in de polders belangrijker wat
hun gronden opbrachten ten opzichte van de op dat moment geldende grond-
prijs dan van hun oorspronkelijke investering. Bij een te lage huur konden zij
hun land immers beter van de hand doen en proberen het vrijgekomen kapitaal
elders tegen gunstiger voorwaarden weg te zetten. Hoog waren de op deze wijze
berekende rendementen niet. Ongeacht of de gronden wel of niet gewild waren
en hoge prijzen rechtvaardigden, veel meer dan 2 procent leverden ze niet op.
Voor een aantrekkelijker rendement hoefden de ingelanden echter niet naar
het oude land uit te wijken. De prijzen lagen daar weliswaar op een aanzienlijk
hoger niveau, maar zij stonden in min of meer dezelfde verhouding tot elkaar.
Voor hogere opbrengsten moest men zich in de handel begeven, maar de moge-
lijkheden daar waren beperkt en de risico’s groter.259 Dat ook beleggingen in
land niet zonder risico’s waren, blijkt uit de prijsval die zich in de tweede helft
van de zeventiende eeuw voordeed. Grondeigenaren zowel in het oude als nieu-
we land hebben dit op pijnlijke wijze ervaren.

402 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

259  Voor een overzicht van investeringsmogelijkheden gedurende de Gouden Eeuw en hun kapitaalbe-
hoefte, zie: Unger, 1996,121-140.



7  De investeerders

7.1  Inleiding

Na in het voorafgaande te hebben stil gestaan bij de financiering van de nieuwe
polders, de kosten en de rendementen, komen in dit hoofdstuk de geldschieters
aan de beurt, die het aandurfden om een deel van hun vermogen in de bedijkin-
gen te beleggen. Daartoe zal het integrale investeerdersbestand, verkregen door
samenvoeging van de deelnemerslijsten in alle door ons onderzochte polders, aan
een nadere beschouwing worden onderworpen. Door naar het totaalbeeld te kij-
ken wordt voorkomen dat we met een niet-representatieve uitkomst te maken krij-
gen. Daarnaast zullen we echter ook de investeerdersbestanden in de afzonderlij-
ke polders de revue laten passeren en op speciale kenmerken onderzoeken.

De namen van de investeerders zijn alle bewaard gebleven. Na verloting van de
kavels werden de resultaten in kavelregisters vastgelegd, systematische opsom-
mingen in volgorde van het kavelnummer en onder vermelding van het aantal
morgen dat een eigenaar in een bepaalde kavel toekwam. In eerste instantie wer-
den deze overzichten met de hand geschreven, later verschenen er gedrukte ver-
sies. Maar met de namen weten we nog niet altijd om wie het gaat, vooral niet als
de nieuwe ingelanden slechts met voornaam en patroniem worden aangeduid.
Soms werd het echter nuttig of gepast gevonden iets toe te voegen over de func-
tie of het beroep van de betrokkene, bijvoorbeeld als het een burgemeester be-
trof, een lid van de vroedschap of een hoge ambtenaar in den Haag. Ook van ti-
tels als jonkheer, meester, doctor en advocaat werd doorgaans opgave gedaan,
evenals van het bezit van een heerlijkheid. In die gevallen kost identificatie door-
gaans weinig moeite. Vaak moeten we het echter zonder additionele informatie
doen. Ook de woonplaats werd bijna nooit vermeld.

In een poging om de identiteit van zoveel mogelijk investeerders te achterhalen
hebben we de gegevens uit de kavelregisters van de acht bij het onderzoek betrok-
ken polders in één groot bestand gestopt. In totaal gaat het om 839 naamsvermel-
dingen. Sommige namen komen in meerdere registers voor en waar het voor de
hand ligt dat het dezelfde persoon betreft, zijn de gegevens aan elkaar gekoppeld.1

1  Honderdenvijf investeerders participeerden in meer dan één bedijking. Drie investeerders namen aan
vijf bedijkingen deel (de gebroeders Nicolaas en Barthold Cromhout, respectievelijk president van het Hof
van Holland en burgemeester van Amsterdam, en de stad Purmerend), drie participanten deden vier keer
mee (de latere landsadvocaat Adriaan Pauw, Ventidius Riccen, lid van de Rekenkamer en de Alkmaarse re-
gent en zeilmaker Jan Pietersz. Stoop), elf deden dat driemaal en achtentachtig investeerders tweemaal.



Dit leidt tot een bestand met 707 investeerders (Bijlage 4). Voor identificatie heb-
ben we vervolgens diverse bronnen geraadpleegd met de namen van regenten en
kooplieden in kringen waarvan verwacht mag worden dat daar veel investeerders
uit voortkwamen. De volgende groeperingen kwamen daarvoor in aanmerking:
bedijkers en bestuurders uit de beginjaren van de onderzochte polders, Amster-
damse kooplieden en regenten, burgemeesters en vroedschappen in andere Hol-
landse steden, functionarissen in hoge provinciale of landelijke bestuursorganen
en leden van de Hollandse adel.

De namen van de polderbestuurders van het eerste uur waren niet moeilijk te
achterhalen. Door Belonje (de Zijpe, de Wieringerwaard, de Heerhugowaard en
de Schermer) en Bouman (de Beemster) zijn deze voor een aantal polders al
overzichtelijk op een rij gezet.2 Voor de ontbrekende polders konden we onze
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2  Belonje, 1929; Belonje, 1930, 193-201; Belonje, De Zijpe en Hazepolder 1933; Belonje, De Schermeer 1933, 77
e.v. en Bouman, 1857, 105 en 209-303.

Afb. 7.1.1  Door het zetten van hun handtekening achterin de rekeningboeken van de polders gaven de pol-
derbestuurders hun goedkeuring aan de jaarrekening, zoals hier in de Zijpe, 1599.



toevlucht nemen tot de polderarchieven.3 Voor namen en achtergronden van de
Amsterdamse bestuurders en kooplieden zijn meerdere bronnen geraadpleegd.
Bij Wagenaar konden we terecht voor een compleet overzicht van alle vroed-
schappen, burgemeesters en andere belangrijke functionarissen.4 Van groot nut
waren verder het onvolprezen werk van Elias over de vroedschap van Amster-
dam, van Dillens analyse van ‘Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer
van Amsterdam der Oost-Indische Compagnie’ en Gelderbloms ‘Zuid-Neder-
landse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt’.5 Wat be-
treft de regenten in Alkmaar, Hoorn, Purmerend en Edam kon gebruik worden
gemaakt van bestaande, zij het niet altijd makkelijk toegankelijke, databases.6

Over de samenstelling van de provinciale en landelijke bestuursorganen uit de
desbetreffende periode, zoals de Gewestelijke Rekenkamer of de Raad van State,
zijn weinig gegevens beschikbaar.7 Aangezien de Haagse bestuurders in de kavel-
registers steeds met hun functie werden aangeduid leverde dit echter geen groot
probleem op. Ook de leden van de Ridderschap die zich in de polders waagden
werden in de kavelregisters steeds als zodanig aangeduid. Voor identificatie van
de edelen konden we verder terugvallen op de door Van Nierop bijeen gebrach-
te gegevens over de ‘oude’ adel en de presentielijsten van de vergaderingen van
de Staten van Holland.8

Naast genoemde bronnen mogen ook de talrijke publicaties met achter-
grondgegevens over investeerders in een bepaalde polder niet onvermeld blij-
ven. We noemen hier slechts de uitvoerige beschrijving door Dekker van de be-
woners van ‘Oude boerderijen en buitenverblijven’ in de Zijpe, de naspeuringen
van Belonje naar investeerders in de Zijpe en de Wieringerwaard en de door
Dinkla uitgegeven overzichten van grondeigenaren in de Beemster, de Schermer
en de Starnmeer.9

Het voorkomen van de naam van een investeerder in een andere bron wil van-
zelfsprekend nog niet zeggen het om één en dezelfde persoon gaat. Waar moge-
lijk is daarom van meerdere bronnen gebruik gemaakt en ook van andere para-
meters, zoals jaar van geboorte of overlijden. De participanten zullen bij
inschrijving op hun kavels tenminste volwassen moeten zijn geweest en bij verlo-
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3  Voor de Purmer zie: WA, AWP inv. nrs. 16 en 109; voor de Wijde Wormer: WA, AWWo inv. nrs. 19 en 43;
voor de Starnmeer: RAA, AWSt inv. nr 1. De namen van de bedijkers en polderbestuurders zijn ook terug te
vinden in de resoluties van hoofdingelanden en in de rekeningboeken.
4  Wagenaar, 1760, deel 7, boek 3.
5  Elias, 1903-1905; Van Dillen, 1958; Gelderblom, 2000.
6  Cox, 2005; WFA, OA Hoorn, bergnrs. 89 en 90a; Raadschelders, niet uitgegeven artikel van de Interfa-
cultaire Vakgroep Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Leiden over De regering der stad Purmerend, 1600-
1795(Leiden z.j.); Van Rijswijk, niet uitgegeven overzichtslijsten met vroedschappen, burgemeesters en an-
dere bestuurders van Edam uit de periode 1572 – 1795.
7  Voor de samenstelling van het Hof van Holland is gebruik gemaakt van de in de zeventiende eeuw ge-
publiceerde Memorialen van het raadslid Hendrik Rosa: De Blecourt en Meijers, 1929.
8  Van Nierop, 1984.
9  Belonje, 1930, 1936, 1973 en 1976; Dekker, 1986, 1988 en 1991; Dinkla, 1989, 1990 en 1991.



ting nog in leven. Soms was er in de kavelregisters sprake van de ‘erven’ van de
oorspronkelijke investeerder, een indicatie dat de desbetreffende persoon korte
tijd daarvoor was overleden.

Tabel 7.1  Investeerdersbestand - identificatie.

gezamenlijk gemiddeld oppervlak
investeerders polderoppervlak per investeerder
(aantal (%)) (ha (%)) (ha)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geidentificeerda 577 (82) 21.579 (93) 37
herkomst onbekend 130 (18) 1.550 (7) 12

totaalb 707 (100) 23.129 (100) 33
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: het investeerdersbestand betreft de investeerders die deelnamen aan de bedijkingen van de Zij-
pe (1597), de Wieringerwaard, de Beemster, de Purmer, de Wijde Wormer, de Heerhugowaard, de
Schermer en de Starnmeer. Het bestand bevat alle namen uit de kavelregisters van de desbetreffen-
de polders.
a als criterium voor identificatie geldt het achterhalen van de woonplaats. Onder de 577 geïdenti-
ficeerden bevinden zich 18 investeerders bij wie we daarvan niet geheel zeker zijn. 
b in totaal tellen de acht kavelregisters de namen van 839 investeerders. 106 investeerders partici-
peerden in meer dan één bedijking, waarvan 3 vijf keer, 3 vier keer, 11 drie keer en 89 twee keer. Met
601 eenmalige investeerders komen we in totaal op 707 verschillende namen. Daaronder bevinden
zich die van de kerk en Vincent Capelman, die tot aan de dag van verkaveling van omslagen waren
vrijgesteld.
Bronnen: de kavelregisters van de verschillende polders. 

Hanteren we het achterhalen van de woonplaats als minimale voorwaarde om
van identificatie te kunnen spreken, dan is dat bij het merendeel van de inves-
teerders gelukt. Van de in totaal 707 investeerders is van 577 deelnemers de
woonplaats vastgesteld, 82 procent van het totaal (tabel 7.1). Van 130 (18 pro-
cent) investeerders kon deze minimale achtergrondinformatie niet worden ver-
kregen. De niet traceerbare deelnemers waren voor het merendeel kleinere be-
leggers. Van de met de desbetreffende bedijkingen 23.129 hectare aangewonnen
land kwam slechts 7 procent in hun bezit. Het gemiddelde grondbezit van de be-
leggers met onbekende woonplaats was derhalve beduidend kleiner (12 ha) dan
dat van de geïdentificeerde geldschieters (37 ha). Hoewel achtergrondgegevens
over de niet-geïdentificeerde investeerders per definitie ontbreken, ligt het voor
de hand dat de samenstelling van deze groep aanzienlijk afwijkt van die van de
geldschieters met bekende herkomst. Representanten moeten waarschijnlijk
vooral worden gezocht onder de welgestelde elite uit de nabije omgeving van de
polders en onder ingezetenen van steden als Alkmaar en Hoorn, die niet tot de
stedelijke bestuurslaag waren doorgedrongen. Hadden zij deel uit gemaakt van
de Noord-Hollandse regentenklasse of behoord tot de vooraanstaande Amster-
damse kooplieden, dan waren wij hen bij de toegepaste identificatieprocedure
wel op het spoor gekomen. Bij de hiernavolgende bespreking van het investeer-
dersbestand moet vanzelfsprekend met deze lacune rekening worden gehouden.
Het aandeel van de geïdentificeerden lijkt echter voldoende groot om er een be-

406 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders



tekenisvolle analyse op los te kunnen laten. Alleen wanneer het gaat om de bij-
drage van representanten uit de omgeving van de polders, zullen wij de nodige
voorzichtigheid moeten betrachten.

Alvorens op de samenstelling van het investeerdersbestand in te gaan willen
we kort stilstaan bij de toewijzing van een woonplaats aan investeerders die tij-
dens de periode van onderzoek verhuisden. Om al te veel complexiteit te ver-
mijden is aan alle investeerders slechts één woonplaats toegewezen. Bij voorkeur
is dat die waar zij ten tijde van de verloting van de kavels woonachtig waren. Zo
zijn Willem Schouten, Dominicus Boot en Adriaan  Maertsz. Coetenburgh, allen
actief in de Zijpe en/of de Wieringerwaard, in het bestand als inwoner van Alk-
maar opgenomen, hoewel zij in hun jongere jaren in respectievelijk den Haag,
Utrecht en Amsterdam woonden. Deze procedure is ook toegepast op het grote
aantal Haagse ambtenaren dat in de bedijkingen participeerde. We doelen hier
op de raadsheren in het Hof van Holland en de Hoge Raad, de rekenmeesters in
de Grafelijkheids Rekenkamer, de leden van de Raad van State en diverse ande-
re functionarissen als griffiers en commiezen. Zij hadden ten tijde van hun Haag-
se dienstverband bijna allemaal nog een sterke band met hun vroegere woon-
plaats, maar in het databestand is voor hen zonder uitzondering den Haag als
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Afb. 7.1.2  Handtekeningen van de bedijkers van de Beemster onder een in 1607 gesloten overeenkomst met
vertegenwoordigers van Uitwaterende Sluizen.



woonplaats genomen. Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld de vroegere pensio-
naris van Monnickendam, Adriaan van Tedingh Berckhout, die zijn geld pas in
droogmakerijen ging beleggen na zijn overstap naar het Haagse ambtenarencir-
cuit. Adriaan en Reinier Pauw, zonen van de eertijds zo machtige burgemeester
Reinier Adriaansz. Pauw, bekleedden in de jaren dat zij zich met de droogmake-
rijen gingen bemoeien belangrijke posities in het Haagse regeringscentrum. Zij
zijn daarom als Haags ingezetenen in ons bestand opgenomen. In een enkel ge-
val kwam het voor dat een belegger met belangen in meerdere polders tussen
zijn deelnames door verhuisde en volgens bovengenoemd criterium dus meer-
dere woonplaatsen had. Ook in die gevallen is de stelregel van één woonplaats
per investeerder gehandhaafd. Daarbij is gestreefd naar de meest voor de hand
liggende keuze. Zo staat Barthold Cromhout, de Amsterdamse burgemeester die
van 1 mei 1606 tot 30 april 1610 als gedeputeerde zitting had in de Raad van Sta-
te, maar verder steeds in Amsterdam woonachtig was, in ons bestand ook tijdens
de bedijking van de Beemster te boek als Amsterdammer.

7.2  Hoogte en spreiding van de investeringen

Met de participaties waren grote bedragen gemoeid (tabel 7.2). De gemiddelde
inschrijving was 28 hectare groot en daarvoor moesten de participanten diep in
hun buidel tasten: 9.338 gulden.10 Bij deze berekening is uitgegaan van de af-
zonderlijke beleggingen in de diverse polders. Een grote groep investeerders
(103 van de 707) was echter bij meerdere bedijkingen betrokken.11 Nemen we
het gecumuleerde grondbezit van deze meervoudige beleggers in beschouwing,
dan bedroeg de gemiddelde investering zelfs bijna 11.000 gulden (33 ha). Voor
een deel kan dit hoge gemiddelde worden toegeschreven aan enkele zeer grote
investeerders, waarover later meer. Er waren ook wel kleinere beleggers, 66 in-
vesteerders kwamen niet verder dan 4 hectare (iets meer dan 1.000 gulden),
maar de mediaan, 20 hectare (6.500 gulden), wijst eveneens op forse inschrijvin-
gen.

Dat het om aanzienlijke sommen geld ging, wordt goed duidelijk als we de par-
ticipaties in de landaanwinning vergelijken met die in de Verenigde Oost-Indi-
sche Compagnie (tabel 7.3).12 De VOC kwam in 1602 tot stand en nog in dat-
zelfde jaar konden geïnteresseerden zich voor elk gewenst bedrag bij één van de
daartoe opgerichte zes Kamers inschrijven. Het kapitaal dat door de verschillen-
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10  De in dit hoofdstuk vermelde investeringsbedragen van individuele deelnemers houden geen reke-
ning met de voor toelating te betalen inkoopsom. Veel participanten waren hiervan vrijgesteld, maar we we-
ten niet hoeveel. Ook is niet bekend wie voor deze voorkeursbehandeling in aanmerking kwamen.
11  Onder de geïdentificeerde investeerders bevonden zich vrijwel alle participanten die aan meer dan
één bedijking deelnamen. Zij behoorden over het algemeen tot de grotere beleggers en schroefden de ge-
middelde participatie van hun groep nog verder op.
12  Van Dillen, 1958, 35 en 61.



de Kamers werd binnengehaald, 6,4 miljoen gulden in totaal, verschilde niet veel
van het bedrag dat de deelnemers aan de zeven bedijkingen bijeenbrachten: 7,3
miljoen gulden. De VOC telde echter meer aandeelhouders. Alleen al bij de Ka-
mer van Amsterdam, waar 3,7 miljoen gulden binnen kwam, schreven zich 1.143
participanten in. Het bedrag waarvoor de individuele VOC aandeelhouders daar
gemiddeld intekenden, 3.215 gulden, lag dan ook beduidend lager dan in de
polders. In een droogmakerij als de Beemster bedroeg de gemiddelde investe-
ring met 13.526 gulden zelfs ruim vier keer zo veel. In de Kamer van Zeeland wa-
ren de individuele bijdragen iets groter dan in Amsterdam (4.924 gulden per
deelnemer), maar ook daar bleven de ingelegde bedragen ver achter bij die in
de droogmakerijen.
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Tabel 7.2  Hoogte en spreiding van de investeringen.

Zijpe    Wwd    Bm     Pur    Wora Hhw    Sch      Str  totaalbc totaalbd

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
aantal investeerders 96 52 122 80 67 110 273 39 839 707

contribuabel oppervlak
aantal morgen 3981 1895 7501 2959 1785 3391 6090 650
aantal ha 2795 1662 6383 2518 1519 2974 4708 570 23129 23129

investering (in aantal morgen)
kleinste 3 10 11 5 5 2 3 2 2 2
grootste 382 200 517 200 90 126 545 66 571 571
gemiddeld 41 36 61 37 27 31 22 17
mediaan 25 25 44 40 30 21 15 11

investering (in aantal ha)
kleinste 2 9 9 4 4 2 2 2 2 2
grootste 268 175 440 170 77 111 421 58 486 486
gemiddeld 29 32 52 31 23 27 17 15 28 33
mediaan 18 22 37 34 26 18 12 10 20

investering (in geld)
per morgen (gld) 139 220 280 295 300 370 800
totale polder (kgld) 553 1650 829 527 1017 2253 520 7349 7349
kleinste (kgld) 0,4 2,4 1,4 1,5 0,6 1,1 1,6 0,4 0,4
grootste (kgld) 53 114 56 27 38 202 53 202 53
gemiddeld (kgld) 6 14 10 8 9 8 13 9 11
mediaan (kgld) 3 3 3 3 3 3 3 7

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a de investeringsomslag per morgen in de Schermer is exclusief de omslagen in de jaren 1659-1662.
b de gegevens in deze kolom, uitgedrukt in aantal morgen of hectare, zijn berekend op basis van
alle acht bij het onderzoek betrokken polders. De gegevens uitgedrukt in kgld, zijn gebaseerd op die
van zeven bedijkingen, dus exclusief de Wieringerwaard.
c de hoogte van de gemiddelde investeringen in deze kolom is berekend op basis van de investe-
ringen in de afzonderlijke polders. Er is dus geen rekening gehouden met de deelname van inves-
teerders aan meerdere bedijkingen. De zeven polders waarvan wij de hoogte van de investeringsom-
slag kennen, telden 787 investeerders.
d bij de berekening van de gemiddelde investeringen in deze kolom is wel rekening gehouden met
de deelname van investeerders aan meerdere bedijkingen. De zeven polders waarvan wij de hoogte
van de investeringsomslag kennen, telden 681 verschillende investeerders
Bronnen: kavelregisters en rekeningboeken van de verschillende polders.



Het is verleidelijk om in de hoge individuele investeringen een aanwijzing te zien
voor een grote aantrekkingskracht van landaanwinningsprojecten op potentiële
beleggers. Als de kapitaalkrachtige elite bereid was hogere bedragen in de bedij-
kingen te stoppen dan in de op zich al zo interessante Oost-Indische Compagnie,
dan moest daar een goede reden voor zijn. Het lijkt te duiden op een welhaast
onbegrensd vertrouwen in een voorspoedige afloop van een toch ongewis avon-
tuur, met een meer dan bevredigende ontwikkeling van grond- en pachtprijzen
als beloning. Er kunnen echter ook andere factoren hebben meegespeeld. Zo
bepaalden de participanten bij de VOC vooraf hoeveel geld zij in de onderne-
ming wilden stoppen. Bij droogmakerijen, daarentegen, hadden de geldschie-
ters hooguit een ruwe indicatie van de per morgen te betalen omslagen. De over-
geleverde begrotingen duiden op veel te optimistische inschattingen. De
investeringen liepen daarom waarschijnlijk hoger op dan oorspronkelijk ge-
dacht.

Tussen de polders onderling vallen opmerkelijke verschillen te constateren
(tabel 7.2). Het grootst waren de participaties in de Beemster (gemiddeld 61
morgen, 52 ha of 13.526 gulden), het kleinst in de Wijde Wormer (27 morgen,
23 ha of 7.895 gulden) en de Schermer (22 morgen, 17 ha of 8.254 gulden). In
de Starnmeer (17 morgen, 15 ha) zien we nog kleinere inschrijvingen, maar als
gevolg van de hoge kosten per morgen lagen de individuele uitgaven (13.333
gulden) daar vrijwel op hetzelfde niveau als in de Beemster. Een verklaring voor
deze verschillen ligt niet direct voor de hand. In de Beemster lag het initiatief in
handen van Amsterdamse kooplieden die elkaar de bal toespeelden en zichzelf
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Afb. 7.2  Handtekeningen van de polderbestuurders in het tweede rekeningboek van de Wijde Wormer, 1626.



grote stukken land toewezen. Deze polder telde meer grootgrondbezitters (200
morgen of meer) dan enig andere. Kleine beleggers kwamen niet aan bod,
grondbezit van 10 morgen of minder kende de Beemster in de beginperiode
zelfs niet. Heel anders lag dat in de Schermer, met maar liefst 82 participaties ter
grootte van 10 morgen of minder. Ogenschijnlijk waren de omstandigheden ten
tijde van de bedijking van de Schermer nauwelijks veranderd. Het initiatief lag
dit keer aan Alkmaarse kant, maar welgestelde Amsterdamse kooplieden speel-
den ook nu weer een vooraanstaande rol en de animo om te participeren was on-
verminderd groot. De bedijkers van de Schermer hadden echter meer politieke
tegenstand te overwinnen dan hun voorgangers in de Beemster. Her en der
moesten invloedrijke functionarissen met kavels worden tevredengesteld. Hoe-
wel harde bewijzen hiervoor ontbreken was de vraag naar kavels in de Schermer
waarschijnlijk zo groot, dat de bedijkers grote inschrijvers aan een maximum
bonden. Een verklaring van geheel andere aard kan misschien worden gevonden
in het gegeven dat het bij de start van de werkzaamheden in de Schermer al dui-
delijk moet zijn geweest dat de kosten per morgen beduidend hoger uitkwamen
dan bij voorafgaande grote bedijkingen. Dit kan beleggers er vanaf hebben ge-
houden om op al te grote grondoppervlakken in te schrijven. Tegen deze ach-
tergrond is het begrijpelijk dat de gemiddelde inschrijving in de Starnmeer, waar
de vooruitzichten nog ongunstiger waren, met 17 morgen op het laagste peil van
alle polders uitkwam. Betrouwbare informatie over de factoren die het inves-
teerdersgedrag hebben beïnvloed ontbreekt helaas, zodat we het bij bovenstaan-
de speculaties moeten laten.

Tabel 7.3  Hoogte van de investering in zeven Noord-Hollandse bedijkingen versus die in de VOC.

7 Noord-Hollandse VOC VOC kamer VOC kamer
poldersa alle kamers Amsterdam Zeeland

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
periode of jaar 1597-1643 1602 1602 1602
investeerders aantal 787 1143 264
ingelegd kapitaal kgld 7349 6425 3675 1300
gewichtsgemiddelde investering kgld 9,3 3,2 4,9
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a het overzicht van de investeringen in de Noord-Hollandse polders betreft de bedijkingen van de
Zijpe (1597), de Beemster, de Purmer, de Wijde Wormer, de Heerhugowaard, de Schermer en de
Starnmeer.
b het aantal investeerders in de polders is verkregen door sommering van de aantallen in de af-
zonderlijke polders en houdt geen rekening met investeringen door één investeerder in meer dan
één polder. Als we dat wel doen bedraagt de gewichtsgemiddelde investering in de polders 10,8 kgld.
Bron: voor participaties in de VOC zie: Van Dillen, 1958.

7  De investeerders 411



7.3  Invloed van de bedijkers op de samenstelling van het investeerdersbestand

Alvorens nader op de achtergrond van de investeerders in te gaan, willen wij
eerst wijzen op de belangrijke rol die de bedijkers hebben gespeeld bij de sa-
menstelling van het investeerdersbestand in de verschillende polders. Eerder is
al aan de orde gekomen dat de welgestelde elite in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw een grote belangstelling aan de dag legde voor deelname aan de be-
dijkingen, zodat de vraag naar kavels het aanbod ruimschoots overtrof. Diverse
gegevens wijzen erop dat de bedijkers in deze ‘sellers market’ vooral bij de latere
bedijkingen handig gebruik maakten van hun positie. Zij hoefden niet naar be-
langstellenden te zoeken, maar hadden het voor het zeggen wie zij tot hun on-
derneming wilden toelaten. Dat kwam goed uit, want door invloedrijke bestuur-
ders en afgevaardigden met een stem in de Haagse bestuurscolleges gunstig te
stemmen, waren zij in staat weerstanden uit de weg te ruimen, slepende proces-
sen voorkomen en de voortgang van het project te bespoedigen. Deze bestuur-
ders maakten hun goedkeuring vaak zelfs afhankelijk van een persoonlijke tege-
moetkoming in de vorm van één of meerdere kavels. Ook steden mengden zich
steeds vaker in het gedrang.

Al met al gingen er op deze wijze veel morgentalen van de hand. Als de bedij-
kers dan ook nog vrienden, zakenrelaties en familieleden aan hun trekken wil-
den laten komen, schoot er voor andere belangstellenden maar weinig over. Dit
alles drukte vanzelfsprekend een zwaar stempel op de investeerdersbestanden.
Lang niet iedereen die wilde investeren, werd daartoe in staat gesteld. De deel-
nemerslijsten weerspiegelden eerder de kans om bij verdeling van de participa-
ties aan de bak te komen, dan de animo tot deelname. Doorslaggevend daarbij
was wie het bij de verdeling van de gronden voor het zeggen hadden. De bedij-
kers bepaalden wie aan bod kwam en wie niet. Het investeerdersbestand werd zo-
doende gedomineerd door politieke machthebbers uit steden als Amsterdam,
Alkmaar en Hoorn, met daarnaast een groot contingent Haagse bestuurders. De
Amsterdamse kooplieden hadden hun deelname vaak te danken aan een relatie
met één van de bedijkers. Het gevolgde toewijzingsbeleid uitte zich in vrijwel alle
polders daarom ook nog eens in de aanwezigheid van wijdvertakte familieclans.

De aanwijzingen ten faveure van een selectief toewijzingsbeleid zijn talrijk. Al-
lereerst is daar het verslag dat Van Gelder ons heeft nagelaten over de gang van
zaken bij de bedijking van de Heerhugowaard.13 Aan de hand van de weinig aan
de verbeelding overlatende correspondentie tussen de twee initiatiefnemers te-
kende hij op hoe zij bij de verdeling van de participaties te werk gingen. Van alle
kanten werden zij voor deelname benaderd, maar alleen ‘persoonen die het
werk sullen connen helpen’ konden rekenen op een voorkeursbehandeling.
Geld alleen was niet genoeg, ‘want UwEd.’, zo schreef Van Teijlingen naar Van
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over berichtte, bevindt zich niet meer in het archief van de Heerhugowaard.



Foreest, ‘wel can oordelen dat vele vande gestelde heeren anders niet en connen
bijbrengen als haar credyt, en d’moeyten sal op ons meest blijven’. Maar niet al-
leen in de Heerhugowaard bepaalde een dergelijke aanpak de gang van zaken.
Afgezien van de veel stroever verlopende inschrijving bij de laatste bedijking van
de Zijpe, geneerden de bedijkers zich niet om ook elders kavels voor hun doel-
einden in te zetten. Legio is het aantal voorbeelden waaruit blijkt dat invloedrij-
ke functionarissen voor hun medewerking kavels bedongen en in hun opzet
slaagden. Veel, zo niet de meeste van de verderop in dit hoofdstuk te bespreken
bevindingen kunnen slechts op basis van een dergelijke gang van zaken in een
consistent raamwerk worden ingepast. Hoe valt anders de van polder tot polder
sterk wisselende betrokkenheid van bestuurders uit de verschillende steden te
verklaren? Hoe kunnen we anders begrijpen dat hoge Haags ambtenaren zo’n
dominante rol de Wijde Wormer speelden, terwijl Amsterdamse financiers het
daar vrijwel geheel lieten afweten? De bedijkers begrepen dat zij de steun van het
establishment niet konden missen, de politieke elite zag en greep haar kansen.
In het vervolg van dit hoofdstuk zal het selectieve toewijzingsbeleid bij het ver-
klaren van de gevonden gegevens als een rode draad door het betoog heen lo-
pen. We zullen we ons steeds weer moeten realiseren dat we via de kavelregisters
niet zozeer een beeld krijgen van een bevolkingsgroep die graag geld in de land-
aanwinning wilde steken, als wel van een selecte groep functionarissen die uit ei-
genbelang door de bedijkers bij hun onderneming werd betrokken.

Alvorens ons nu verder met de investeerders bezig te houden, willen we nog
kort stilstaan bij de verschillende procedures om kavels water in te zetten als ruil-

7  De investeerders 413

Afb. 7.3  In 1626 kwamen de
bedijkers van de Heerhugo-
waard onderling tot overeen-
stemming.



middel voor medewerking. In de literatuur heerst hier onduidelijkheid over en
zelfs een gerenommeerde auteur als Van Gelder ging van een foutieve veronder-
stelling uit. Meestal werd participatie toegezegd zonder verdere tegemoetko-
mingen. De ontvanger was al blij dat hij voor deelname in aanmerking kwam. Hij
diende gewoon zijn aankoopsom te betalen en alle omslagen te voldoen. In een
minder vaak toegepaste variant werd de begunstigde van het betalen van de aan-
koopsom vrijgesteld. Zo’n gift kon tot vele honderden guldens oplopen.14 Een
schenking waarbij de begunstigde ook van het betalen van omslagen werd vrij-
gesteld kwam vrijwel niet voor. Er is ons slechts één geval bekend. Het betrof een
deelname ter grootte van 15 morgen in de Schermer die de dijkgraaf van het
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen, Vincent Capelman, wist te
bedingen.15 De dijkgraaf kreeg de toezegging op een moment dat het hoog-
heemraadschap zich nog fel tegen bedijking verzette. Twee dagen later gaf het
aan de verlangens van de bedijkers toe, zij het onder stringente voorwaarden. De
vrijstelling van omslagen gold tot aan de verloting van de kavels en bleek uitein-
delijk 4.050 gulden waard te zijn.16

7.4  Geografische herkomst

Volgens de algemeen gangbare opvatting kwamen de Noord-Hollandse polders
vooral met Amsterdams geld tot stand.17 Amsterdamse kooplieden speelden niet
alleen in organisatorisch opzicht een voortrekkersrol, met hun in de handel op-
gebouwde kapitalen waren zij ook de voornaamste geldschieters. Op veel kwan-
titatieve gegevens is deze aanname niet gebaseerd. Belonje was een van de eer-
sten die dieper op de Amsterdamse bijdrage inging. Hij kwam onder andere met
gegevens over het Amsterdamse grondbezit in de Zijpe.18 Zijp en Bremer traden
in later jaren in zijn voetsporen en breidden zijn analyse uit naar investeerders
uit andere steden.19 Belonje was er zich van bewust dat de Amsterdammers niet
alleen stonden. In diverse publicaties besteedde hij aandacht aan Alkmaarse
geldschieters.20 Uit het door Van Gelder samengestelde overzicht van investeer-
ders in de Heerhugowaard komt eveneens een belangrijke rol voor ingezetenen
uit die stad naar voren.21 Volgens De Vries kwam de volgende droogmakerij, de
Schermer, zelfs voornamelijk met Alkmaars geld tot stand.22 Gegevens om dit te
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14  In de Beemster kochten de investeerders zich in voor 27 gulden de morgen, in de Schermer voor 47
gulden.
15  RAA, AWS inv. nr. 385 f. 672
16  Tot 25 oktober 1635 werd 270 gulden per morgen aan omslagen geheven.
17  De Vries, 1974, 194; Schama, 1989, 53.
18  Belonje, 1936, 37-42.
19  Zijp, 1957, 29-48; Bremer, 1989, 16 en 152 en Bremer, 1997, 43.
20  Van Gelder, 1960, 106-107.
21  Van Gelder, De Heerhugowaard, 106-107.
22  De Vries, 1974, 194.



staven ontbreken ook bij hem. Maar afgezien van enkele in de richting van Alk-
maar wijzende publicaties luidt de meest wijdverspreide stelling nog steeds dat
de landaanwinning vooral dankzij de snelle cumulatie van Amsterdams kapitaal
ter hand kon worden genomen.

Tabel 7.4  Investeerders naar plaats van herkomst.

Zijpe     Wwd      Bm     Pur       Wor    Hhw     Sch       Str               totaal
(ha %)  (ha %   (ha%) (ha%)  (ha%)  (ha%)  (ha%)  (ha%)(aant.)(ha%)(kgld%)

a                b

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Amsterdam 32 31 70 60 4 35 17 29 215 41 37
Alkmaar 23 35 3 23 32 1 110 15 15
Den Haag 22 24 4 6 45 14 11 17 68 13 13
Hoorn 0,4 3 5 1 3 7 12 13 48 6 7
Delft 0,3 8 3 4 2 19 4 4
Edam 10 2 3 9 2 2
Purmerend 1 1 2 12 1 3 10 2 2
Monnickendam 0,3 5 6 0,4 2 10 2 2
Haarlem 2 1 2 1 4 1 1 13 2 2
Enkhuizen 1 2 2 6 8 1 1
de Rijp 1 0,5 25 14 1 2
Leiden 3 3 0,7 0,6
Medemblick 1 3 2 0,4 5 0,6 0,7
Utrecht 1 1 1 3 6 0,5 0,5
Dordrecht 3 0,3 1 4 0,4 0,4
overige 16 1 2 2 4 2 3 3 35 4 4
onbekend 1 5 6 15 11 13 3 130 7 8

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 707 100 100
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a voor dubbeltelling van investeerders die aan meerdere bedijkingen hebben deelgenomen, is in
deze kolom gecorrigeerd. 
b de bedragen in deze kolom zijn gebaseerd op de gegevens van zeven polders, dus exclusief die
van de Wieringerwaard.
Bronnen: kavelregisters en rekeningboeken van de verschillende polders.

Het overzicht in tabel 7.4 laat zien dat deze veronderstelling niet geheel uit de
lucht is gegrepen. Een groot deel van het voor de bedijkingen benodigde kapi-
taal kwam inderdaad uit Amsterdam. Inwoners uit die stad namen 37 procent
van de kosten voor hun rekening en legden beslag op meer dan 40 procent van
het aangewonnen areaal. In het merendeel van de polders waren zij de voor-
naamste geldschieters. Het beeld fluctueerde echter sterk. In de Beemster en de
Purmer was het Amsterdamse overwicht het grootst, ongeveer tweederde deel
van het benodigde geld werd daar door ingezetenen van die stad bijeengebracht.
In de Zijpe, Heerhugowaard en Starnmeer stonden zij eveneens bovenaan, maar
met financieringspercentages van om en de nabij 30 procent was hun aanwezig-
heid minder uitgesproken. In de Wieringerwaard moesten de Amsterdammers
genoegen nemen met de tweede plaats, evenals in de Schermer, waar Alkmaarse
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ingezetenen hen ver achter zich lieten. Aan de droogmaking van de Wijde Wor-
mer kwam haast geen Amsterdams geld te pas.

De sterk wisselende Amsterdamse betrokkenheid hangt waarschijnlijk nauw
samen met de bij de toewijzing van participaties gehanteerde mechanismen. In
de Beemster, de Purmer en in mindere mate de Heerhugowaard hadden vooral
Amsterdammers het in het bedijkingssyndicaat voor het zeggen. Ingezetenen
van die stad kwamen in deze polders daarom makkelijker aan kavels dan bij de
bedijkingen waar inwoners van andere steden de dienst uitmaakten. Zo vinden
we hen in de Wijde Wormer, waar het initiatief vrijwel geheel aan Haagse kant
lag, bijna niet terug. Bij de bedijking van de Schermer lag de situatie tussen deze
twee uitersten in. De Alkmaarse bedijkers bedeelden hun stadgenoten in ruime
mate, maar konden moeilijk om allerlei andere groeperingen heen. Zij kregen
met zoveel tegenwind te maken dat zij, om kans te maken bij hun octrooiaan-
vraag, ook veel Haagse functionarissen en bestuurders uit andere steden aan hun
trekken moesten laten komen.
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Afb. 7.4  Ondertekening door hoofdingelanden, dijkgraaf en heemraden van de eerste rekening van de Scher-
mer, 1634.



De Alkmaarse elite liet zich bij de inpolderingen dus niet onbetuigd. De stad
kwam na Amsterdam op de tweede plaats. In totaal legden de Alkmaarders met
particulier en overheidsgeld beslag op 15 procent van het nieuw ontgonnen
land. Vergeleken met Amsterdam was dit een bescheiden aandeel, maar de stad
bleef daarmee de meeste andere steden wel ver voor. De nabijheid van de droog
te leggen landerijen zal ongetwijfeld aan de grote interesse hebben bijgedragen.
In de noordwestelijk gelegen polders deden de Alkmaarders nauwelijks voor
hun Amsterdamse collega’s onder. In de Schermer waren zij, met de initiatiefne-
mers en het merendeel van het polderbestuur uit hun midden, zelfs de onbe-
twiste nummer één. Net zoals Amsterdam een zwaar stempel op de Beemster en
de Purmer drukte, deed Alkmaar dat in de Schermer, al kwam het aan een meer-
derheidspositie niet toe.

In de overige droogmakerijen speelde Alkmaar geen rol van betekenis. De
Beemster, de Purmer, de Wijde Wormer en de Starnmeer bleven vrijwel geheel
van Alkmaarse bijdragen verstoken. Over de achtergronden van deze Alkmaarse
afwezigheid is weinig terug te vinden. Desinteresse lijkt onwaarschijnlijk. Uit de
briefwisseling tussen Van Teijlingen en Van Foreest voorafgaand aan de droog-
making van de Heerhugowaard klinkt een onverminderd enthousiasme voor
participatie in landaanwinningsprojecten door. De overweldigende belangstel-
ling in de Schermer enkele jaren later bevestigt dit beeld. De afwezigheid van
Alkmaarse financiers in genoemde polders valt eerder te wijten aan achterstel-
ling bij andere gegadigden. De economische belangen van de stad waren bij de
droogmaking van de desbetreffende meren nauwelijks in het geding, zodat de
stad bij de verdeling van de gronden weinig politieke druk kon uitoefenen. Als
zelfs het machtige Amsterdam in de Wijde Wormer al niet aan bod kwam, wat
konden Alkmaar dan verwachten? In de veel kleinere Starnmeer, waarvan de be-
dijking een nadelig effect had op de aanvoerroutes, wist de stad nog wel 45 mor-
gen toegewezen te krijgen. Om het drukkende regime van omslagen te ontlo-
pen, werden deze echter weer snel verkocht. De zware lasten tengevolge van de
grote investeringen in de Heerhugowaard en Schermer drukten nog zwaar op
het stedelijk budget, waarbij de verliezen elk jaar verder opliepen.

Na Amsterdam en Alkmaar kwam alleen het Haagse aandeel boven de 10 pro-
cent uit. Het Haagse contingent investeerders bestond voornamelijk uit hoogge-
plaatste ambtenaren met posities in bestuursorganen, die grote invloed konden
uitoefenen op allerlei zaken rond de bedijkinen. Te denken valt aan de octrooi-
verlening en de benoeming van commissieleden die werden aangesteld om ge-
schillen uit de weg te ruimen. Met een aandeel van 13 procent in de totale fi-
nancieringskosten deden de Haagse bestuurders nauwelijks voor de Alkmaarse
elite onder, zeker niet als we rekening houden met het grote aandeel van de ste-
delijke overheid in de Alkmaarse bijdrage. Hun financiële betrokkenheid wissel-
de weer sterk per polder. In de Wijde Wormer, waar zij in organisatorisch opzicht
een voortrekkersrol vervulden, namen zij bijna de helft van de kosten voor hun
rekening. In typisch Amsterdamse polders als de Beemster en de Purmer stelde

7  De investeerders 417



hun aandeel daarentegen niet veel voor. De machtige Amsterdamse bedijkers
konden het daar met behulp van een paar goed gekozen handlangers zelf wel af.

Het geld dat naar de droogmakerijen vloeide kwam dus voornamelijk uit Am-
sterdam, Alkmaar en den Haag. De bijdragen uit andere steden lagen op een be-
duidend lager niveau. Bestuurders daar werden ook wel met kavels gepaaid,
maar veel stelde dat meestal niet voor. De Hoornse magistraten kwamen nog het
beste aan hun trekken. Vooral dankzij hun harde opstelling voorafgaand aan de
bedijking van de Schermer wisten zij, berekend over acht polders, 6 procent van
alle grond in handen te krijgen.23 Daarmee waren zij na Alkmaar koploper in het
Noorderkwartier. Purmerend, Monnickendam, Edam, Enkhuizen en Medem-
blik participeerden net als Alkmaar en Hoorn ook met stedelijk geld in verschil-
lende bedijkingen. Daarnaast mengde een beperkt aantal draagkrachtige inge-
zetenen uit deze steden zich in het strijdgewoel om de kavels. Over het geheel
van de projecten genomen was hun gezamenlijke bijdrage bescheiden: 2 procent
of minder per stad. In de Purmer en Wijde Wormer hadden nabijgelegen en oc-
trooi houdende kregen steden als Edam, Monnickendam en Purmerend echter
wel aanzienlijk meer kavels toegewezen. Zoveel zelfs dat Purmerend, bezorgd om
de hoge uitgaven die dat met zich meebracht, die nog voor aanvang van de werk-
zaamheden gedeeltelijk weer van de hand deed. De beperkte deelname van de
regenten uit de kleinere steden kan aan verschillende oorzaken worden toege-
schreven. Allereerst was er voor de bedijkers, enkele uitzonderingen daargela-
ten, minder noodzaak deze bestuurders over de streep te trekken. Geheel los
daarvan kunnen de forse bedragen die van participanten werden gevraagd voor
veel bestuurders uit de kleinere steden wel eens te hoog gegrepen zijn geweest.

Deelname aan de bedijkingen beperkte zich niet tot genoemde steden. On-
danks de grote afstand wilde ook een beperkt aantal investeerders uit Delft, Dor-
drecht, Haarlem en Leiden zijn geluk in de polders beproeven. Procentueel stel-
de het allemaal niet veel voor. In de meeste gevallen bleef de financiële bijdrage
per stad onder de één procent steken. Alleen Delft leverde met bijna 4 procent
een verrassend grote bijdrage. Vooral in de Beemster waren talrijke Delftse be-
stuurders aanwezig. Een goede band met de bedijkers zal daar niet vreemd aan
zijn geweest.

Investeringen vanuit de andere provincies kwamen nauwelijks voor. Aanvan-
kelijk was dat wel anders geweest. Bij eerdere bedijkingen van de Zijpe speelden
inwoners van de Zuidelijke Nederlanden zelfs een dominante rol.24 Na het uit-
breken van de opstand moesten zij het echter noodgedwongen laten afweten. Bij
de laatste bedijking in 1597 waren nog maar enkele Zuid-Nederlandse financiers
betrokken. Het betrof hier investeerders uit een eerdere periode en hun naza-
ten, woonachtig in het bisdom Luik. In de later opgestarte droogmakerijen ko-
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men we geen nog in Zuid-Nederland woonachtige geldschieters meer tegen. Het
stuwende Zuid-Nederlandse element achter de Noord-Hollandse landaanwin-
ning ging echter niet verloren. Met de grote stroom van immigranten die in de
laatste twee decennia van de zestiende eeuw op gang kwam, kreeg het reservoir
aan kapitaalkrachtige Amsterdamse kooplieden een formidabele injectie. De uit
de zuidelijke Nederlanden afkomstige kooplieden verloochenden hun afkomst
niet en drukten ook vanuit hun nieuwe domicilie een zwaar stempel op de land-
aanwinning. Wij komen hier in de volgende paragraaf op terug. Uit de oostelijke
en noordelijke provincies bleef deelname beperkt tot enkele incidentele geval-
len. Zo waren Utrechtse nazaten van Jan van Scorel nog steeds betrokken bij de
Zijpe. Maar daar hield het min of meer mee op.

Samenvattend kunnen we stellen dat de Noord-Hollandse droogmakerijen in
de eerste helft van de zeventiende eeuw voornamelijk met geld uit het eigen ge-
west zijn gefinancierd. Investeerders uit Amsterdam, Alkmaar en den Haag voer-
den de boventoon, andere steden kwamen er, met uitzondering van Hoorn en
Delft, nauwelijks aan te pas.

7.5  Amsterdamse kooplieden en regenten

Na de alteratie van 1578 veranderde de Amsterdamse elite geleidelijk aan van sa-
menstelling.25 Tot dan toe was er een grote mate van overlap tussen de bestuur-
lijke, sociale en economische bovenlagen. Succesvolle zakenlieden hadden in de
loop van de tijd de politieke macht naar zich toegetrokken en van een aparte
handelselite was nog geen sprake. Met de opkomst van de nieuwe handel wijzig-
de deze situatie zich. De ongekende bloei van de economie in de laatste twee de-
cennia van de zestiende eeuw en in het eerste kwart van de zeventiende eeuw
bleef niet zonder gevolgen voor de verdeling van de welvaart. De vermogens van
de kooplieden zwollen in rap tempo aan en de welgestelde elite viel niet langer
samen met alleen vertegenwoordigers van de regentenklasse. Israel sprak van ‘a
mixture of several elements’.26 De oude elite zag kans haar positie te handhaven,
maar immigrant kooplieden eisten ook een plaats in de top. Het economisch
succes gaf hen status. Hoog in aanzien staande posities, zoals die van bewind-
hebber in de grote handelscompagnieën, kwamen binnen hun bereik. De be-
langrijkste politieke functies bleven vooralsnog echter buiten het bereik van de
nieuwkomers. Opname in de vroedschap en nominatie tot burgemeester zat er
voorlopig niet in. Omgekeerd bleven de meeste regenten naast hun bestuurlijke
besognes nog wel bij de handel betrokken.27
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25  Lesger, 2002, 139-140.
26  Israel, 1989.
27  In de periode tussen 1578 en 1630 was 81 procent van de Amsterdamse burgemeesters actief als koop-
man of nauw bij de groothandel betrokken: Lesger, 2001, 144.



In de laatste jaren staat de plotselinge groei van de Amsterdamse handel volop
in de belangstelling, met name het aandeel van de Zuid-Nederlandse immigran-
ten daarin. Jonathan Israel zwengelde de discussie in 1989 aan. Hij onderschreef
het belang van de bijdrage van de Zuid-Nederlandse kooplieden, maar zocht de
verklaring voor de Amsterdams expansie vooral in een combinatie van factoren.
Gelderblom verdedigde eveneens de visie dat uit Zuid-Nederland afkomstige
 immigranten een grote rol hebben gespeeld bij de plotselinge expansie van de
handel, maar de explosieve opleving kan zeker niet alleen op hun conto worden
geschreven.28 Zij aan zij met hun Noord-Nederlandse collega’s bouwden de im-
migranten hun handelsondernemingen op en gezamenlijk exploiteerden zij de
mogelijkheden van de nieuwe handelsgebieden.

Lesger zocht de verklaring voor de ‘koortsachtige expansiedrang in Amster-
dam’ vooral in exogene factoren.29 De omstandigheden waren meer dan gunstig.
De haven van de grote concurrent Antwerpen was afgesloten, nieuwe handelsge-
bieden werden opengelegd en er was een toestroom van immigranten met de
juiste instelling, kennis en contacten. Amsterdam kon verder profiteren van al-
lerlei ontwikkelingen uit de voorafgaande jaren. Van belang daarbij was een
ruim aanbod aan gespecialiseerde diensten en voorzieningen, waardoor allerlei
handelingen inherent aan een stapelmarkt goedkoop en efficiënt konden wor-
den verricht. In zijn analyse maakt Lesger onderscheid tussen ‘nieuwkomers’ en
de gevestigde orde. Hij stelt dat de nieuwkomers, waartoe de Zuid-Nederlanders
gerekend worden, een groot aandeel hadden in de nieuwe handel, maar dat zij
zeker niet alleen stonden in hun vernieuwingsdrift. Ook vertegenwoordigers van
de oude koopmansstand speelden daarin een actieve rol. De door hem aange-
haalde stelling van Schumpeter dat vooral nieuwkomers nieuwe wegen weten te
banen en dat de oude garde zich veelal tegen innovaties verzet, wordt daarmee
grotendeels ondergraven. Als voorbeelden van een gezamenlijk innovatief op-
treden noemt Lesger de ontwikkelingen rond de oprichting van de nieuwe han-
delscompagnieën.30 Vertegenwoordigers van zowel de oude garde als de immi-
granten waren daarbij betrokken. De kapitaalkracht van de nieuwkomers wordt
goed geïllustreerd door hun aandeel in de financiering van de VOC en WIC.31

De investeringen van Zuid- en Noord-Nederlanders hielden elkaar in evenwicht.
Landaanwinning op grote schaal was in het begin van de zeventiende eeuw

een betrekkelijk nieuwe activiteit en moest zich als interessante beleggingsmo-
gelijkheid nog bewijzen. Er was in de voorafgaande periode weliswaar al ruim-
schoots ervaring opgedaan met het droogleggen van kleine meertjes, maar het
aantal investeerders was daar doorgaans op één hand te tellen. En bij de bedij-
king van de Zijpe in 1597 liep het, zoals al eerder ter sprake kwam, niet storm.
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28  Gelderblom, 2000, 242-249.
29  Lesger, 2001, 138-151.
30  Den Heijer, 2005, 18.
31  Van Dillen, 1958; Den Heijer, 2005, 75-76.



Het merendeel van de investeerders daar had trouwens van oudsher al belangen
in de polder. Over de in de kleine droogmakerijen behaalde rendementen is wei-
nig bekend, maar gezien de kleine afmetingen van deze polders mogen we ons
daar niet al te veel van voorstellen. In de Zijpe werkte de factor schaalgrootte in
het voordeel van de investeerders, maar ook daar waren de resultaten in de eer-
ste jaren bedroevend. Nu kwamen de grotere meren voor droogmaking aan de
beurt en zij boden een wat groter segment van de bevolking de kans om hierin te
participeren. Voor velen zal het een mentale omslag hebben vereist om geld in
deze projecten te steken. Het is daarom interessant na te gaan welke groepen
zich in de nieuwe polders manifesteerden. Zien we hier voornamelijk de nieuw-
komers opereren, of zagen ook de stedelijke bestuurders en telgen uit de oude
koopmansgeslachten heil in deze nieuwe activiteit?

In de hierna volgende analyse komt aan de orde uit welke groeperingen de in-
vesteerders voortkwamen. Zagen alleen de allerrijksten zich geroepen of hebben
ook minder gefortuneerden zich in de polders gewaagd? Vervolgens wordt inge-
gaan op de participatie van respectievelijk de bestuurlijke elite en de klasse van
vooraanstaande kooplieden. De positie die vertegenwoordigers van deze laatste
groep in de nieuwe handelscompagnieën innamen en de hoogte van de door
hen daarin belegde kapitalen worden daarbij als een indicatie voor hun status en
kapitaalkracht gehanteerd. Tenslotte zal worden stilgestaan bij de rol van de
Zuid-Nederlandse immigranten.

Vermogenspositie van de investeerders

Over de vermogensverhoudingen in de stad staan ons twee databases ter be-
schikking, belastingkohieren uit respectievelijk 1585 en 1631.32 De Capitale Impo-
sitie van 1585 was een in de zomer van dat jaar door de Staten van Holland opge-
legde belasting, waarvan de opbrengst moest dienen ‘voor aanneming van
ruiters en voetknechten’ voor het ontzet van Antwerpen.33 Over de heffings-
grondslag tasten we in het duister, zodat de aanslagen geen informatie ver -
schaffen ten aanzien van de absolute hoogte van de vermogens. Wel biedt het
 belastingkohier uit 1585 de mogelijkheid de relatieve welstand van de belasting-
plichtigen te achterhalen, al hebben bij het taxeren van de vermogens ongetwij-
feld subjectieve factoren een rol gespeeld. In 1631 werd de Tweehonderdsten Pen-
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32  Van Dillen, 1941; Frederiks en. Frederiks, 1890. Door Lesger en Gelderblom is ons een gedigitaliseer-
de versie van beide belastingregisters ter beschikking gesteld.
33  Bij de Capitale Impositie van 1585 ging het niet om een vrijwillige bijdrage, zoals soms wordt gesugge-
reerd. In het oorspronkelijke voorstel voor een belastingheffing van prins Maurits en de Raad van State aan
de Staten van Holland was inderdaad sprake van een ‘capitale impositie ende willighe contributie’, maar na
bekrachtiging door de Staten werd voor iedere stad een op te brengen bedrag vastgesteld. Om tot een recht-
vaardige taxatie van de belastingplichtigen te komen, stelde de Amsterdamse vroedschap een commissie in
die werd gemachtigd ‘omme by hen te mogen ontbieden ende te hooren ’t advys van de capiteynen ende
lieutenanten in een yder zijn quartier ende andere, dye ’t hen goet duncken zal’. Van Dillen, 1941.



ning geheven, een belasting van 0,5 procent op roerende en onroerende goede-
ren van ingezetenen, waarbij iedereen met een vermogen van 1.000 gulden of
meer voor belastingbetaling in aanmerking kwam.34 Het Kohier uit 1631 ver-
schaft dus wel inzicht in de absolute hoogte van de vermogens.

Aan het gebruik van genoemde belastingoverzichten met betrekking tot parti-
cipanten in de polders kleven nadelen. Allereerst is daar het tijdsverschil.Tijdens
de vierde bedijking van de Zijpe in 1597 waren er 12 jaar sinds de Capitale Impo-
sitie verlopen. Een significant aantal van de belastingplichtigen was toen overle-
den. Bovendien konden vermogensverhoudingen in de tussenliggende periode
wijzigingen ondergaan. De inpoldering van de Wieringerwaard beleefde zijn vol-
tooiing nog eens 14 jaar later. Gegadigden voor deelname aan deze bedijking
hebben zich echter waarschijnlijk al voorafgaand aan de eerste octrooiverlening
in 1597 gemeld, zodat het investeerdersbestand in deze polder eerder de be-
langstelling in dat jaar weerspiegelt dan bij het gereedkomen van de polder in
1611. Van de investeerders bij latere droogmakerijen kwamen al verrassend veel
namen in het belastingregister van 1585 voor, maar gezien het grote tijdsverloop
is de relevantie daarvan vanzelfsprekend niet erg groot. Vanuit deze invalshoek
lag het tijdstip van de Tweehonderdsten Penning gunstiger. De uitgifte van de kavels
in de Heerhugowaard vond in hetzelfde jaar plaats en de bedijkingen van de Pur-
mer (1622), de Wijde Wormer (1626) en de Schermer (1635) lagen er dichtbij.
Het Kohier van 1631 omvat ook namen van deelnemers aan de droogmakerijen
van de Beemster (1612) en de Wieringerwaard 1611), maar gezien het tijdsver-
loop lijken die gegevens van zeer betrekkelijke waarde.

Wat kunnen we nu uit de belastingkohiers opmaken? Van de Amsterdammers
die aan de bedijkingen van de Zijpe en de Wieringerwaard deelnamen, zijn re-
spectievelijk 18 en 10 namen in het Kohier der Capitale Impositie van 1585 terug
te vinden (tabel 7.5). In totaal ging het om 24 personen.35 Deze ingezetenen na-
men in het belastingregister een bescheiden positie in. Zij behoorden over het
algemeen wel tot de inwoners met de hogere aanslagen, maar niet tot de top.
Van de 100 hoogst aangeslagenen vinden we er slechts 4 in deze polders terug.
Onder hen bevond zich de zoon van de schatrijke burgemeester Wilhem Bardes.
Met een belastingaanslag van 200 gulden stond hij eenzaam bovenaan.36 De an-
dere 3 waren de katholieke vroedschap en lakenkoper Govert Wuijtiers (aanslag
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34  Frederiks en Frederiks, 1890.
35  Het relatief lage aantal Amsterdamse participanten in de Zijpe van wie de namen in het Kohier der Ca-
pitale Impositie voorkomt, kan aan meerdere factoren worden toegeschreven. Een deel van het aanzienlijke
contingent uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige investeerders had zich in 1585 nog niet in Amsterdam
gevestigd. Daarnaast waren veel investeerders in 1585 nog te jong om al voor een belastingaanslag in aanmerking
te komen. Adriaan Coetenburgh (geboren in 1564), Adriaan du Gardijn (1564), Maarten van Papenbroeck
(1567), Gijsbrecht Bruijning (1567) en Nicolaas du Gardijn (1572) waren in 1585 21 jaar of jonger.
36  Het Kohier uit 1585 telt slechts 7 Amsterdammers met een aanslag van 100 gulden of meer. Willem Bar-
des was de zoon van de schout die een leidende rol speelde bij het omverwerpen van het oude bewind in
1578: Dekker, 1986,284.



van 60 gulden) en de burgemeesters Jacob Andriesz. Boelens (50 gulden) en
Frans Hendriksz. Oetgens (40 gulden). Verruimen we onze blik tot de belasting-
betalers met een aanslag van meer dan 20 gulden, dan omvat deze groep, 236
man sterk, nog steeds niet meer dan 12 toekomstige participanten. Onder hen
bevonden zich de burgemeesters Barthold Cromhout en Cornelis Florisz. Van
Teijlingen en de koopman Sijvert Pietersz. Sem37, één van de oprichters van de
Compagnie van Verre. De slotenmaker Jochum Dirksz. en Gerrit Bartholomeusz.
behoorden met een heffing van 1 gulden tot de laagste belastingcategorie. De
overige bedijkers zaten tussen deze uitersten in.

Tabel 7.5  Vermogenspositie van Amsterdamse investeerders (Capitale Impositie van 1585).

vermogens- groeps- aantal investeerders
aanslag    grootte           Zijpe      Wwd        Bm         Pur         Wor       Hhw Sch                totaal
(gld) (aantal)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100-200 7 1 1
50-99 58 1 1 2
25-49 153 5 2 1 3 1 11
15-24 219 7 7 2 1 2 1 12
5-14 537 1 1
1-4 1882 3 3

totaal 2856 18 10 3 4 3 1 30
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: De Capitale Impositie van 1585 verschaft geen informatie ten aanzien van de absolute hoogte
van de vermogens, maar wel van de relatieve welstand van de belastingplichtigen.
Bron: Belastingkohier van de Capitale Impositie van 1585, Van Dillen, 1941.

Uit het bovenstaande komt naar voren dat de hogere belastingklassen weliswaar
het ruimst vertegenwoordigd waren, maar dat de rijksten zich desondanks nog
maar spaarzaam in de polders liet zien. Het lijkt erop dat de meest succesvolle
Amsterdamse kooplieden aan het eind van de zestiende eeuw nog weinig oog
hadden voor de landaanwinning. Bij deze stelling moeten wel enige kantteke-
ningen geplaatst worden. Juist in de jaren na 1585 namen de vermogens van de
kooplieden spectaculair toe en deden zich drastische veranderingen in de ver-
mogensverhoudingen voor. Daarnaast kwam het Kohier uit 1585 te vroeg voor de
grote toestroom van immigranten. Het aantal participanten in de Zijpe en de
Wieringerwaard dat rond de eeuwwisseling wel tot de rijkste ingezetenen be-
hoorde, was naar alle waarschijnlijkheid groter.

We noemen slechts de uit den Bosch afkomstige koopman Aernoult van Erp
en de lakenkopers Dirk Alewijn en Balthasar Jacot. De naam van Aernoult van
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37  Sijvert Sem trad na het overlijden van zijn eerste vrouw in het huwelijk met Maria Bouwer, dochter van
de zeer vermogende koopman Arent Bouwer. Deze laatste behoorde met een heffing van 80 gulden tot de
17 rijkste Amsterdammers. Van Dillen, 1958, 113.



Erp, investeerder in de Zijpe, kwam niet in het Kohier van de Capitale Impositie
van 1585 voor, omdat hij in de tweede helft van de jaren tachtig tijdelijk in Haar-
lem woonde. Deze zeer vermogende koopman was door zijn huwelijk met Geer-
truijd Willemsdr. van Tenesse geparenteerd geraakt aan twee van de rijkste Am-
sterdamse families.38 Zijn schoonvader Willem Pouwelsz. volgde met een aanslag
van 150 gulden de nummer één in het belastingregister, Wilhem Bardes, op de
voet. Zijn zwager Adriaan van Duvelant en zijn schoonzuster Duijfgen van Tenes-
se behoorden met een heffing van 80 gulden eveneens tot de top twintig belas-
tingbetalers. Veelbetekenend voor van Erp’s maatschappelijke en economische
status lijkt het gegeven dat hij samen met burgemeester Wilhem Bardes op zijn
grond in de Zijpe intekende.

Het voorbeeld van Van Erp is ook in een ander opzicht illustratief. De aller-
rijksten uit 1585 namen weliswaar slechts mondjesmaat aan de bedijkingen deel,
maar aangetrouwde familieleden en nazaten toonden vaak wel interesse. Zo was
een dochter van de vermogende koopman Arent Bouwer gehuwd met Sijvert
Sem. Zonen van Jan Lourensz. Spiegel (reeds overleden in 1597), Dirk Jansz. de
Graaf en Gerrit Bicker waren prominent aanwezig in respectievelijk de Beemster,
de Purmer en de Heerhugowaard en de Schermer. Dirk Alewijn was de zoon van
een gefortuneerde wisselaar en muntmeester met dezelfde naam. Zelf dreef hij
een bloeiende lakenhandel.39 Zijn affiniteit voor de polders was groot. Na zijn be-
legging in de Zijpe kocht hij enige jaren later ook veel grond in de Beemster. In
1631 werd hij aangeslagen voor 325.000 gulden. De lakenkoper Balthasar Jacot
was van Zuid-Nederlandse komaf. Hij vestigde zich in 1584 in Amsterdam en as-
socieerde zich al vóór 1590 met Dirk Alewijn. Door zijn huwelijk met een stief-
zuster van zijn zakenpartner raakte hij aan de familie Alewijn gelieerd.40 De snel-
le opname van de familie Jacot in de kringen van welgestelde autochtonen komt
verder tot uiting in het huwelijk van Balthasar’s zoon, Eduard Jacot, met een
dochter van Adriaan Maertsz. Coetenburgh.41 Eduard Jacot was bij meerdere be-
dijkingen betrokken, als initiatiefnemer, bedijker en hoofdingeland.

Alle kanttekeningen ten spijt blijft de conclusie dat de financiële elite van 1585
nog maar matig was geïnteresseerd in deelname aan de bedijkingen recht over-
eind staan. Het tij zou echter weldra keren. In de daaropvolgende decennia deed
zich een omslag in de attitude van de rijkste ingezetenen voor. Van de groep van
bijna 100 Amsterdammers met een vermogen in 1631 van 100.000 gulden of
meer, belegden er niet minder dan 34 geld in één van de door ons onderzochte

424 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

38  Van Dillen, 1958, 204; Gelderblom, 2000, 109 en 175.
39  Van Dillen, 1958, 93; Elias, 1903-1905, 500.
40  Van Dillen, 1958, 196; Gelderblom, 2000, 177.
41  Eduard Jacot huwde Grietie Coetenburgh, dochter van Adriaan Coetenburgh, aanvankelijk koopman
in Amsterdam en later burgemeester van Alkmaar. Coetenburgh was door zijn huwelijk met Ydtge Crom-
hout gelieerd aan de machtige clan van de Cromhouts, waartoe onder andere de in de Noord-Hollandse
polders zeer actieve halfbroers Barthold en Nicolaas behoorden, respectievelijk burgemeester van Amster-
dam en president van het Hof van Holland. Elias, 1903-1905, 16-17; Dekker, 1986, 97.



droogmakerijen en onder de 200 rijksten bevonden zich maar liefst 54 partici-
panten. De hoogst aangeslagenen waren dit keer sterk oververtegenwoordigd. In
totaal telde het belastingkohier uit 1631 de namen van 106 participanten (tabel
7.6). Hun deelname aan de diverse inpolderingen was opmerkelijk evenwichtig
gespreid: 32 deelnemers in de Beemster, 26 in de Purmer, 28 in de Heerhugo-
waard en 26 in de Schermer. Alleen in de Wijde Wormer en de Starnmeer komen
we hen bijna niet tegen.

De meeste investeerders beperkten hun deelname tot één polder. Deze terug-
houdendheid heeft tot gevolg dat we van een bepaalde groepering, zoals de al-
lerrijksten, bij afzonderlijke projecten minder vertegenwoordigers kunnen te-
genkomen. De grote bedragen die moesten worden opgebracht, hielden de
meeste investeerders van meerdere bedijkingsavonturen af. Ook voor eigenaars
van kapitalen van 100.000 gulden of meer betekenden de alsmaar terugkerende
omslagen een aanzienlijke uitgave. We moeten verder niet uit het oog verliezen
dat we met de bij ons onderzoek betrokken polders weliswaar verreweg het groot-
ste deel van de in het Noorderkwartier door bedijking drooggelegde gronden
onder de loep nemen, maar dat Amsterdamse investeerders ook actief waren in
droogmakerijen ten zuiden van het IJ. Zo was meer dan de helft van de deelne-
mers aan de bedijking van de Bijlmermeer betrokken bij één van de door ons on-
derzochte droogmakerijen.42 Daarnaast kochten diverse deelnemers aan bedij-
kingen in een later stadium ook nog poldergrond op.

Tabel 7.6  Vermogenspositie van Amsterdamse investeerders (200e penning in 1631).

vermogens- groeps-                                                         investeerders
aanslag        grootte              Zijpe     Wwd        Bm       Pur       Wor       Hhw Sch       Str    totaal
(gld) (aantal)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
250 en hoger 12 1 1 1 1 3
200-250 12 1 1 1 3 1 6
150-200 20 4 3 1 8
100-150 53 2 2 5 5 9 5 17
50-100 231 2 2 7 10 1 12 10 1 37
0-50 3782 3 14 7 1 5 7 3 35

totaal 4110 7 5 32 26 3 28 26 5 106
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: Bij de Tweehonderdste Penning van 1631 werd belasting geheven ter hoogte van 0,5 procent
van de waarde van roerende en onroerende goederen.
Bron: Frederiks en Frederiks, 1890.
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42  Van de 17 investeerders die deelnamen aan de droogmaking van de Bijlmermeer (1626), allen Am-
sterdammers, participeerden er 8 in de door ons onderzochte bedijkingen. Onder hen bevonden zich Ad-
riaan Pauw, Barthold Cromhout, Anthonie Oetgens van Waveren, Dirk Bas en Cornelis Bicker: Van Dijk,
1992.



Van de 34 Amsterdammers deelnemers met een vermogen van 100.000 gulden
of meer in 1631, brachten er niettemin 9 het enthousiasme en de middelen op
om aan meer dan één bedijking deel te nemen. Koploper was Barthold Crom-
hout. Hij was niet minder dan 5 keer van de partij. Na een eerste ervaring in de
Zijpe vervolgde hij zijn bedijkingsavontuur in de Wieringerwaard, de Beemster,
de Purmer en de Heerhugowaard. De voltooiing van deze laatste polder maakte
hij niet meer mee. Hij overleed in 1624. Hans van Loon en de uit Zeeland af-
komstige Samuel Becker brachten het tot 3 deelnames.43 Jacob Poppen, Adriana
Coole, Johan Baptista de Waal, Anthonie Oetgens van Waveren, Hendrik Crom-
hout en Dirk Jacobsz. Bas namen ieder aan 2 bedijkingen deel.44

Het is verrassend in de in 1612 klaargekomen Beemster al zoveel namen (32)
uit het belastingregister van 1631 aan te treffen. Het is nog opmerkelijker dat
zich daar 11 representanten van de tophonderd onder bevonden. Houden we re-
kening met het om allerlei redenen niet meer voorkomen van de rijkste ingeze-
tenen uit 1612 in het belastingkohier van 1631, dan ligt een nog grotere deelna-
me van de financiële elite uit de jaren van droogmaking voor de hand. Dit beeld
is in overeenstemming met de gegevens die hieronder zullen worden gepresen-
teerd over de deelname van vooraanstaande kooplieden in de Beemster. Het lijkt
erop dat Amsterdams rijke bovenlaag de afwachtende houding, aan de dag ge-
legd in de Zijpe en Wieringerwaard, een decennium later van zich af had ge-
schud. Het enthousiasme bereikte ten tijde van de droogmaking van de Beem-
ster misschien zelfs wel zijn hoogtepunt. De hoogst aangeslagenen uit het
belastingkohier van 1631 waren toen over het algemeen nog relatief jong, maar
beschikten kennelijk al over voldoende kaptaal om zich zo’n grote uitgave te
kunnen permitteren.

De in 1576 geboren Jacob Poppen, wiens erven in 1631 als rijkste Amsterdam-
mers uit de bus kwamen, was in 1608 bij intekening op zijn kavels in de Beemster
nog maar 32 jaar oud.45 Deze zoon van een uit Duitsland afkomstige immigrant
was één van de weinigen die als tweede generatie allochtoon dankzij zijn succes-
volle koopmanschap tot de bestuurlijke elite wist door te dringen. Zijn vader had
zich al snel van bediende op weten te werken tot zelfstandig koopman. Hij be-
vond zich onder de oprichters van de Compagnie van Verre, werd bewindhebber
van de VOC in 1602 en stichtte in 1608 met nog 16 ‘voorname kooplieden’ ‘eene
Compagnie van den handel om het Noorden (op de Witte Zee)’.46 Vader Pop-
pen legde zo de basis voor het grote familiefortuin dat zijn zoon verder uitbouw-
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43  Voor achtergrondgegevens van de Amsterdamse koopman Hans van Loon zie: Elias, 1903, 442.
44  Voor achtergrondgegevens van deze investeerders wordt verwezen naar de overzichtswerken van Elias,
1903 en Van Dillen, 1958.
45  Van Dillen, 1958, 108. Door voortijdig overlijden van Jacob Poppen kwamen zijn erfgenamen als meest
vermogende ingezetenen van Amsterdam in het Kohier van de Tweehonderdsten Penning terecht. Hun geza-
menlijk bezit werd op 500.000 gulden getaxeerd. De nalatenschap van Jacob Poppen zou zelfs 920.000 gul-
den hebben bedragen.
46  Elias, 1903, 286.



de en in staat stelde de sprong naar de politieke macht te maken.47 Jacob Poppen
trad toe tot de vroedschap en in de twintiger jaren werd hij enkele keren tot bur-
gemeester benoemd. Met 109 morgen was hij één van de grootste grondbezitters
in de Beemster. Later schreef hij ook nog in op 30 morgen in de Wijde Wormer,
maar hij leefde niet lang genoeg om zijn kavels daar in bezit te kunnen nemen.48

Andere investeerders uit de top van het belastingregister van 1631 waren de
reeds genoemde lakenkoper Dirk Dirksz. Alewijn (nummer 4 met 325.000 gul-
den; 60 morgen in de Schermer) en burgemeester Jacob Dirksz. de Graaf (num-
mer 9 met 270.000 gulden; 40 morgen in de Purmer). Zij werden gevolgd door
ijzer- en wapenhandelaar Elias Trip (ex aequo nummer 14 met 240.000 gulden,
75 morgen in de Schermer), koopman Nicolaas Sohier (eveneens nummer 14
met 240.000 gulden, 30 morgen in de Heerhugowaard) en Adriana Coole, we-
duwe van Hans Rombouts (nummer 18 met 210.000 gulden, 60 morgen in de
Schermer en nog eens 43 morgen in de Starnmeer).

Het is echter minstens even interessant om ook kort bij de afwezigen stil te
staan. Want al vond een derde deel van de 100 meest vermogende Amsterdam-
mers in 1631 het de moeite waard geld in de droogmakerijen te stoppen, een
meerderheid deed dat kennelijk liever niet. Zo ontbraken de nummers 2 en 3 uit
het belastingoverzicht, de uit Zuid-Nederland afkomstige kooplieden Balthasar
Coijmans (getaxeerd vermogen 400.000 gulden) en Guillelmo Bartolotti (even-
eens 400.000 gulden).49 Ook de schatrijke koopman Anthonie Moens (nummer
6 met 320.000 gulden) belegde zijn geld liever elders. Hij volgde hiermee in de
voetstappen van zijn schoonvader Pieter Lijntgens, de grootste inschrijver bij de
Kamer Amsterdam van de VOC in 1602, die zich ook verre van de polders hield.
De tweede vrouw van Moens, Sarah van Tongerloo, kwam daarentegen uit een fa-
milie met een rijke ervaring op dit gebied. Zowel haar vader, Jan van Tongerloo,
als haar vorige echtgenoot, Jan Munter, waren grootgrondbezitter in de Zijpe.50

Was de familie misschien teleurgesteld in de behaalde rendementen?
De lijst van afwezigen is te groot om hier in zijn geheel te behandelen. Be-

langrijker is echter de constatering dat we met een gemengd beeld te maken
hebben. Niet iedereen deed mee aan de landaanwinning. Ook al speelde geld
geen rol en kon men zich makkelijk een investering van vele duizenden guldens
veroorloven, dat betekende lang niet altijd dat men zijn heil in de polders zocht.
Met het duiden van deze ogenschijnlijke onverschilligheid moeten we echter
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47  Jacob Poppen voldeed aan alle voorwaarden om de overstap naar de bestuurlijke elite te kunnen ma-
ken. Hij was zeer succesvol als koopman en huwde een regentendochter: Liefgen Govertsdr. Wuijtiers. Haar
vader was de vroedschap Govert Dirksz. Wuijtiers, ingeland in de Wieringerwaard.
48  In de kavelregisters komen we regelmatig de namen van erfgenamen tegen. In al die gevallen be-
schouwen we de investering als gedaan door de oorspronkelijke intekenaar. Die nam immers het besluit tot
participatie en hij was door de bedijkers geaccepteerd.
49  Guillelmo Bartolotti belegde enkele jaren na de definitieve bedijking van de Zijpe alsnog in deze pol-
der.
50  Dekker, 1986-1991, 505, 587 en 690



voorzichtig zijn. Misschien was afwezigheid inderdaad het gevolg van desinteres-
se en zagen de rijken voldoende alternatieve beleggingsmogelijkheden. Een te-
kort aan kavels en het selectieve toewijzingsbeleid kunnen echter evenzeer ten
grondslag liggen aan het ontbreken van zoveel bekende namen en is misschien
waarschijnlijker. Aan de conclusie dat de landaanwinning, na een aarzelend be-
gin rond de eeuwwisseling, door een substantieel deel van de welgestelde elite als
een interessante beleggingsmogelijkheid werd omarmd, kan echter weinig twij-
fel bestaan.

Regenten

Bij ons onderzoek naar de bijdrage van Amsterdamse regenten aan de financie-
ring van de droogmakerijen hebben we ons beperkt tot de stadsbestuurders met
de meeste politieke macht, de burgemeesters, oud-burgemeesters en vroed-
schappen.51 De kring van regenten reikte veel verder, maar de politieke macht
lag toch vooral bij deze functionarissen. Zij waren ook bij uitstek de vertegen-
woordigers van de ‘oude’, gevestigde orde.

In totaal waren bij de door ons onderzochte inpolderingen 21 (oud-)burge-
meesters betrokken52 (tabel 7.7). Gemiddeld reikte hun aantal per polder niet
verder dan 4, zodat zich een beeld opdringt van een bescheiden deelname. Dit
verrassend kleine aantal komt echter in een ander daglicht te staan als we reke-
ning houden met het geringe aantal personen dat het ondanks 4 burgemees-
tersbenoemingen per jaar in de periode tussen 1596 en 1643 tot deze belangrij-
ke functie bracht: 33 in totaal.53 De politieke machthebbers hielden hun kring zo
klein mogelijk. Herbenoemingen waren eerder regel dan uitzondering. Als wij
nu constateren dat 21 van de 33 (oud)burgemeesters geld in de Noord-Holland-
se bedijkingen hebben gestoken, dan wordt duidelijk dat er juist sprake was van
een hoge participatiegraad.

Voor de 36 leden tellende vroedschap geldt hetzelfde verhaal. Omdat de leden
voor het leven werden benoemd, bleef het aantal functionarissen in de onder-
zoeksperiode beperkt tot 82.54 Onder deze bestuurders lag de participatiegraad
iets lager dan bij de burgemeesters, maar met 33 deelnemers gaven ook zij blijk
van grote belangstelling. Aangezien burgemeesters bij hun eerste benoeming
meestal al deel van de vroedschap uitmaakten, bestaat tussen de twee groepen
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51  Aangezien burgemeesters na aftreden en minimaal één jaar wachten vaak opnieuw werden benoemd,
hebben we ook de oud-burgemeesters in onze beschouwing meegenomen.
52  Van de 21 betrokken burgemeesters namen er 7 aan meerdere inpolderingen deel.
53  Lesger kwam voor de jaren 1578-1630 tot een soortgelijke conclusie. In die periode bekleedden slechts
42 personen het burgemeestersambt: Lesger, 2001, 144.
54  Aan de ambtsperiode van een vroedschap kon behalve door overlijden en vertrek uit de stad ook een
einde komen door wetsverzetting: een door de stadhouder geïnitieerde vernieuwing van het stadsbestuur.
In Amsterdam deed zich zo’n bestuurlijke vernieuwing voor na de alteratie in 1578 en ook in 1618 tijdens
de onrust rondom de berechting van Oldenbarnevelt.



vanzelfsprekend een grote mate van overlap.
Slechts een enkeling nam aan meerdere bedijkingen deel. Koploper met 5

deelnemingen was Barthold Cromhout. We zijn hem al meerdere malen tegen-
gekomen. Grondbezit, en vooral de daarmee te behalen winsten, oefende een
magische aantrekkingskracht op hem uit. Elias is uitvoerig ingegaan op de on-
frisse praktijken van deze opportunistische bestuurder bij de uitbreiding van Am-
sterdam.55 Het heeft hem geen windeieren gelegd. Bij de heffing van de twee-
honderdste penning in 1631 werd het vermogen van zijn erven geschat op
120.000 gulden, maar hier was hoogstwaarschijnlijk sprake van een grove onder-
schatting. In 1639 liet zijn weduwe 435.000 gulden na.56 Zes regenten deden 2
keer mee. Ook zij stonden allen bekend om hun grote vermogen: Dirk Jacobsz.
Bas (geschat vermogen in 1631 100.000 gulden; nalatenschap in 1637 500.000
gulden), Andries Bicker (70.000 gulden in 1631), Adriaan Bartholdsz. Crom-
hout (zoon van Barthold Cromhout), Frans Hendriksz. Oetgens, Anthonie Oet-
gens van Waveren (130.000 gulden in 1631) en Jacob Poppen (nalatenschap in
1631 getaxeerd op 500.000).

Over de beweegredenen van de burgemeesters die zich afzijdig hielden, tasten
we in het duister. Zij waren niet altijd de minst invloedrijke bestuurders. Onder
hen bevonden zich Geurt Dirksz. van Beuningen, Cornelis Pietersz. Hooft, Jacob
Gerritsz. Hoijng en vader en zoon Pieter Dirksz. en Dirk Pietersz. de Vlaming van
Oudshoorn.57 Opvallend is de lauwe belangstelling van de in het tweede decen-
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55  Elias, 1903, LXII. Samen met zijn zwager en mede-burgemeester Frans Hendriksz. Oetgens en enkele
aanhangers zag Cromhout kans tegen lage prijzen aanzienlijke hoeveelheden grond buiten de stadsmuren
op te kopen, in de verwachting dat die bij uitbreiding van de stad sterk in prijs zou stijgen.
56  Elias, 1903, 268.
57  Geurt Dirksz. van Beuningen nam wel deel aan de droogmaking van de Bijlmermeer.

Tabel 7.7  Deelname aan de bedijkingen van Amsterdamse burgemeesters en vroedschappen

burgemeesters vroedschappen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
groepsgrootte aantal bestuurders (1596-1643) 33 82
participanten aantal 21 33

Zijpe ha % (aantal) 2 (4) 2 (4)
Wieringerwaard ha % (aantal) 6 (2) 9 (4)
Beemster ha % (aantal) 5 (3) 8 (7)
Purmer ha % (aantal) 17 (7) 20 (9)
Wijde Wormer ha % (aantal) 2 (1) 3 (2)
Heerhugowaard ha % (aantal) 11 (7) 10 (7)
Schermer ha % (aantal) 3 (6) 4 (8)
Starnmeer ha % (aantal) 3 (1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: alle burgemeesters en vroedschappen uit de periode 1596-1643 zijn meegerekend, dus ook alle
oud- en toekomstige functionarissen ten tijde van een bedijking.
Bron: gegevens over de samenstelling van het Amsterdamse stadsbestuur: Wagenaar, 1760.
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nium van de zeventiende eeuw zo machtige Reinier Pauw. Zijn terughoudende
attitude ten aanzien van de landaanwinning is des te opmerkelijker omdat zijn
nazaten zich daar wel actief mee bemoeiden.

Een trend in de tijd valt moeilijk te bespeuren. Opvallend is slechts de relatief
geringe deelname van burgemeesters in de Beemster, juist de polder die zich in
zo’n grote Amsterdamse populariteit mocht verheugen. Barthold Cromhout was
daar de enige representant. Abraham Boom en Jacob Poppen participeerden
ook in de Beemster, maar werden pas veel later tot burgemeester benoemd.

Kooplieden – aandeelhouders en bewindhebbers van de VOC en WIC

Dankzij de bewaard gebleven aandeelhoudersregisters van de VOC en de WIC,
de twee grote handelscompagnieën opgericht in respectievelijk 1602 en 1621, en
de overzichten met namen van de bewindhebbers hebben we een redelijk beeld
van de ‘top van het bedrijfsleven’ uit die tijd en de kapitaalkracht van betrokke-
nen.58 Veel andere bronnen die ons hierover informeren zijn er niet.59 Voor het
onderhavige onderzoek is deze informatie van belang omdat inzicht in de sa-
menstelling van de handelselite uit de desbetreffende periode ons de mogelijk-
heid verschaft na te gaan in welke mate vooraanstaande kooplieden zich in de
polders hebben geprofileerd.

58  Van Dillen, 1959; ARA toegangsnummer. 1.05.01.01, inv. nr. 18, ‘Groot Capitaelboeck van actiën’
(1623). Gelderblom 2000, 236-237. We verwijzen verder naar de door Gelderblom en Lesger opgezette da-
tabases.
59  Gegevens uit het archief van de Amsterdamse wisselbank zouden hier nog extra licht op kunnen wer-
pen. De via deze bank verrekende transacties zijn immers een aanwijzing voor de omvang van de handels-
bedrijven. Deze gegevens zijn echter niet in overzichtelijke vorm toegankelijk. Zie voor meer informatie
over deze bron: Van Dillen, 1929-1974; Dehing, 1991; Lesger, 2001, 152.

Afb. 7.5.1  De Amsterdamse
burgemeesters Abraham Boom
(eerste van links) en Anthonie
Oetgens van Waveren (tweede
van links) participeerden in re-
spectievelijk de bedijking van de
Beemster en die van de Heerhugo-
waard en de Schermer.



Van de VOC Kamer van Amsterdam staan ons drie overzichten ter beschik-
king, alledrie uitvoerig door Van Dillen becommentarieerd.60 Het betreft ach-
tereenvolgens het aandeelhoudersregister uit 1602, een herziene lijst van aan-
deelhouders in 1612 en een in 1613 gesloten ‘assurantiecontract’. Van Dillen
toonde aan dat de kapitaalinleg van de investeerders lang niet altijd indicatief
was voor hun vermogen. De in het ‘assurantiecontract’ overeengekomen bedra-
gen moeten eveneens met enige voorzichtigheid worden gehanteerd, aangezien
zij slechts een ondergrens aangeven van het kapitaal dat investeerders in dat jaar
hadden uitstaan.61 De betreffende overzichten verschaffen niettemin waardevol-
le inzichten. Onder de aandeelhouders namen de bewindhebbers een bijzonde-
re plaats in. Via de voorlopers van de VOC, zoals de Compagnie van Verre en de
Oude Compagnie, hadden zij een groot aandeel in het ontsluiten van de nieuwe
handelsgebieden. Zij hadden bij uitstek getoond bereid te zijn nieuwe avonturen
aan te gaan, daar grote sommen geld in te steken en het bijbehorende onderne-
mersrisico voor lief te nemen. Zij konden met recht tot de grote kooplieden ge-
rekend worden. Het is daarom interessant hun opstelling ten aanzien van de be-
dijkingen na te gaan.

Het bij de oprichting van de WIC samengestelde ‘Capitaelboeck’, met een
overzicht van de aandeelhouders die in de jaren 1621-1623 in deze onderneming
belegden, geeft helaas een minder goed beeld van de kapitaalkracht van de Am-
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60  Van Dillen, 1958. Het aandeelhoudersregister uit 1602 van de Kamer Zeeland van de VOC is eveneens
bewaard gebleven. Dit overzicht is voor het onderhavige onderzoek echter van weinig belang.
61  Het assurantiecontract uit 1613 bevatte een overzicht van bij de Kamer van Amsterdam ingeschreven
aandeelhouders die hadden ingetekend op de mogelijkheid zich te verzekeren tegen het risico dat ‘de te-
rug te brengen goederen niet de verwachte besomming zouden maken’. Het betrof hun bijdrage aan de
vloot die in het voorjaar van 1613 ‘zeilree lag’. De inschrijvingen op de assurantie waren gelijk aan de waar-
de van óf het hele, óf het halve aandelenbezit. Met de interpretatie van de verzekerde bedragen moet hier
rekening mee worden gehouden.

Afb. 7.5.2   Tot de grote investeerders in de Beemster behoorden de Amsterdamse kooplieden (v.l.n.r.) Dirk
van Os, Dirk Alewijn en Willem Usselincx.



sterdamse koopliedenelite.62 De belangstelling om deel te nemen in deze nieu-
we onderneming haalde het niet bij die voor de VOC. In de jaren vlak na de op-
richting van de VOC konden voorstellen om de handelsactiviteiten op de kusten
van Afrika en Zuid-Amerika te bundelen nog rekenen op grote steun. Dit animo
was in 1621, toen het eindelijk tot oprichting kwam, om uiteenlopende redenen
danig verflauwd en het kostte veel moeite om voldoende kapitaal bijeen te ga-
ren.63 Gefortuneerde kooplieden hielden zich veelal afzijdig en zij die wel geld
inlegden, deden dat op bescheidener schaal dan hun voorgangers indertijd bij
de VOC. Het in 1621 – 1623 totstandgekomen aandeelhoudersbestand vormt
daarom geen goede afspiegeling van de kapitaalkracht van Amsterdams finan-
ciële elite in deze jaren. Bij gebrek aan andere informatieve overzichten zullen
wij echter toch van deze bron gebruik maken. Gegevens over de bewindhebbers
van de WIC zijn ontleend aan het in 1642 verschenen ‘Iaerlyck Verhael van de
Verrichtingen der Geoctryeerde West-Indische Compagnie’.64

Gezien de tijdstippen waarop zij totstandkwamen, lenen de VOC bronnen zich
het best voor een vergelijk met de kavelregisters van de Zijpe, de Wieringerwaard
en de Beemster.65 De verkaveling van de Beemster vond zelfs plaats in hetzelfde
jaar als de overboeking van de namen van hen die eind 1612 aandeelhouder der
Kamer Amsterdam waren in de nieuwe ‘capitaelboecken’ Ook tussen de toewij-
zing van participaties in de Purmer (waarschijnlijk rond 1619) en het opstellen
van de twee laatste VOC registers lagen niet al te veel jaren. Voor de later ge-
reedgekomen polders zijn deze bronnen echter minder geschikt. Over de rele-
vantie van de overgeleverde namen van de bewindhebbers hoeven we ons geen
zorgen te maken.66 Het overzicht in tabel 7.8 beslaat immers bijna de gehele on-
derzoeksperiode. De inschrijving in het aandeelhoudersregister van de WIC viel
min of meer samen met de droogmaking van de Purmer. Maar ook voor analyse
van de investeerdersbestanden in de Wijde Wormer en de Heerhugowaard is de
WIC informatie vanuit deze optiek gezien nog goed bruikbaar.

De VOC gegevens sluiten aan bij de hierboven verkregen indicaties over de
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62  NA, toegangsnummer. 1.05.01.01, inv. nr. 18, ‘Groot Capitaelboeck van actiën’ (1623). Gelderblom,
2000, 236.
63  De oorspronkelijke plannen tot oprichting van de West-Indische Compagnie kwamen niet van de
grond omdat zij door velen als strijdig werden gezien met het enige jaren later gesloten Bestand met de
Spaanse koning. Toen de oprichting na afloop van het Bestand in 1621 alsnog doorgang vond, was de ani-
mo danig verflauwd. Problemen in de VOC tussen beleggers en bewindhebbers hadden menigeen kop-
schuw gemaakt. Daarnaast deed het uiteindelijke charter van de WIC, dat roof van de Spanjaarden en het
stichten van landbouwkolonies tot doelen stelde, veel ondernemers de lust tot participeren vergaan: Den
Heijer, 2002, 33.
64  De Laet, 1642.
65  De aanname is dat de deelnemers aan de bedijking van de Wieringerwaard niet lang na toekenning van
het eerste octrooi in 1597 intekenden. Bij latere intekening zijn de VOC registers uit 1602 of 1612 zo mo-
gelijk nog relevanter.
66  Voor de namen en bestuursperiodes van de bewindhebbers van de VOC is gebruik gemaakt van het
desbetreffende overzicht in: Van Dam, 1927.



maatschappelijke en economische status van de investeerders (tabel 7.8). Ze dui-
den op een grote betrokkenheid van de aandeelhouders bij de verschillende
landaanwinningsprojecten en laten zien dat vooral kooplieden van naam en
faam graag hun geld in de nieuwe polders belegden. Dat 73 VOC aandeelhou-
ders uit 1602 uit de Kamer van Amsterdam in één of meer van de acht grote be-
dijkingen participeerden en 22 procent van het ingepolderde oppervlak voor
hun rekening namen, betekent misschien nog niet zoveel. Veelzeggend echter is
de grote betrokkenheid van de bewindhebbers en de groot-aandeelhouders. Van
de in totaal 63 bewindhebbers die de Kamer Amsterdam tussen haar oprichting
en het droogvallen van de Starnmeer telde, komen we bijna de helft (28) in de
polders tegen. En van de 84 Amsterdammers die zich in 1602 voor 10.000 gulden
of meer in de Compagnie inschreven, was ongeveer een derde (26) bij tenmin-
ste één bedijking betrokken.67

De Beemster spande in dit opzicht de kroon.68 VOC aandeelhouders namen
daar vrijwel de helft van de kosten voor hun rekening. Van een zo hoge partici-
patiegraad van deze handelselite was bij de bedijkingen van de Zijpe en de Wie-
ringerwaard nog geen sprake. De grondleggers van de nieuwe handel in de jaren
negentig van de zestiende eeuw en de grote VOC aandeelhouders lieten deze
grotendeels aan zich voorbijgaan. De 20 grootste inschrijvers in het VOC aan-
deelhoudersregister uit 1602, met beleggingen van ieder meer dan 20.000 gul-
den, ontbraken bij beide bedijkingen en van de aandeelhouders met een belegd
kapitaal van 10.000 gulden of meer komen we er slechts 5 in de twee noordelijk
gelegen polders tegen: Adriaan Maertsz. Coetenburgh, Jacob Andriesz. Boelens,
Balthasar Jacot, Sijvert Sem en Frans Hendriksz. Oetgens. Onder de kleinere in-
schrijvers kwamen nog wel enkele participanten voor, zoals Bartholt Cromhout
en Aernout van Erp, maar hun aantal was beperkt, zodat het totaal aantal aan-
deelhouders in deze twee polders, na correctie voor dubbeltelling, bij 17 bleef
steken, 10 in de Zijpe en 12 in de Wieringerwaard.

Dat de grondleggers van de nieuwe handel in de jaren negentig van de zes-
tiende eeuw weinig oog hadden voor de landaanwinning, is niet verrassend. De
oprichting van de nieuwe handelsondernemingen vergde veel energie en kapi-
taal. Van de spectaculaire rendementen van de ‘Tweede Scheepvaert’ of de
‘Oude Compagnie’ in 1599 waren zij bij de inschrijvingen op grond in de Zijpe
en de Wieringerwaard nog niet op de hoogte. Zij waren zich echter terdege be-
wust van de enorme winsten die hen wachtten als zij de scheepvaart naar het ver-
re oosten niet langer aan Spaanse en Portugese vrachtvaarders overlieten. Ge-
brek aan durf kan deze ondernemers niet worden verweten. Hun afwezigheid in
de Zijpe en de Wieringerwaard moet dan ook worden toegeschreven aan een an-
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67  Van de 81 grootste VOC aandeelhouders in 1602 deden er 26 mee aan één van de door ons onder-
zochte bedijkingen.
68  In vergelijking met de andere bedijkingen is het beeld enigszins verkleurd, omdat de droogmaking van
de Beemster en de totstandkoming van de VOC registers dichter in de tijd bij elkaar lagen.



dere prioriteitsstelling. De overzeese handel bood in hun ogen waarschijnlijk be-
tere perspectieven dan de landaanwinning in de slikken en schorren ten noord-
westen van West-Friesland. Ongunstige ervaringen in de Zijpe kunnen hierbij
een rol hebben gespeeld. Van de 9 oprichters van de Compagnie van Verre in
1594 vond alleen Sijvert Pietersz. Sem het de moeite waard een aandeel in de be-
dijking van de Wieringerwaard te nemen. Zijn medebestuurders Hendrik Buyck,
Jan Jansz. Carel, Arent ten Grootenhuys, Pieter Dirksz. Hasselaer, Hendrik
Arentsz. Hudde, Dirk van Os, Reynier Adriaansz. Pauw en Jan Poppen vertoon-
den zich noch in de Zijpe, noch in de Wieringerwaard. Dit gold ook voor de
meeste bewindhebbers uit het oprichtingsjaar van de VOC. In de Wieringer-
waard vond Sijvert Sem alleen nog een bestuurder van de Kamer Enkhuizen
naast zich: Barthold Jansz. van Steenhuizen. De conclusie die al werd getrokken
na bestudering van het Kohier van de Capitale Imposite uit 1585 wordt hier be-
vestigd. Het bedijkingsavontuur oefende aan het eind van de zestiende eeuw nog
maar weinig aantrekkingskracht uit op de vooraanstaande koopmanselite.

In deze situatie kwam snel verandering. Toen de bedijking van de Beemster
zich enkele jaren na de oprichting van de VOC aankondigde, hadden de grote
ondernemers hun handen nog steeds vol aan de ontsluiting van verafgelegen
handelsgebieden. Dat weerhield hen er echter niet van hun geld ook dichter bij
huis te investeren. De gunstige perspectieven van landaanwinning en misschien
ook het element van langetermijninvestering maakten dat zij de droogmakerijen
niet langer aan zich voorbij lieten gaan. In de Beemster kwam de plotseling toe-
genomen belangstelling direct al goed tot uiting. In deze polder tellen we maar
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Tabel 7.8  Deelname aan de bedijkingen van VOC / WIC bewindhebbers en aandeelhouders

VOC VOC VOC WIC WIC
bewind- aandeelhouders assurantie bewind-   aandeel-
hebbers houders   hebbers houders

alle >10.000 gld >10.000 gld
jaar 1602- 43 1602 1602 1612 1613 1621-36 1621-23

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
groepsgrootte aantal 63 1143 84 80 57 48
participanten aantal 28 73 26 29 20 10 26
Zijpe ha % (aantal) 15(10) 8(3) 1(2) 1(2)
Wieringerwaard ha % (aantal) 6(3) 34(12) 11(4) 3(2) 3(1) 2(1)
Beemster ha % (aantal) 21(11) 49(39) 32(15) 28(17) 25(12) 1(2) 1(4)
Purmer ha % (aantal) 5(4) 29(16) 15(6) 7(5) 11(4) 6(4) 1(12)
Wijde Wormer ha % (aantal) 4(2) 7(4) 4(2) 4(2) 2(1) 2(1)
Heerhugowaard ha % (aantal) 11(8) 7(5) 2(1) 3(2) 1(1) 2(2) 10(7)
Schermer ha % (aantal) 5(11) 2(4) 0,2(1) 3(5) 2(2) 1(2) 4(7)
Starnmeer ha % (aantal) 1(2) 3(1) 3(1) 3(1) 7(2)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: VOC en WIC gegevens hebben betrekking op de Kamers van Amsterdam. Alle bewindhebbers
van de VOC uit de periode 1602-1643 en van de WIC uit de periode 1621-1636 zijn meegerekend, dus
ook alle oud- en toekomstige functionarissen ten tijde van een bedijking.
Bronnen: gegevens over de de bestuurssamenstelling en aandeelhouders van de VOC en WIC: Van
Dillen, 1958 en databestand Lesger en Gelderblom van aandeelhouders in de VOC en WIC.



liefst 8 bewindhebbers uit de beginjaren van de VOC en 11 in totaal. Verder von-
den 39 VOC aandeelhouders het de moeite waard om hun geluk in de Beemster
te beproeven, waaronder 15 van de grootste met aandelen van 10.000 gulden of
meer. De belangstelling beperkte zich niet tot kooplieden uit Amsterdam. Ook
uit Delft en Hoorn kwamen VOC aandeelhouders op de polder af, waaronder
vier bewindhebbers.69 De VOC aandeelhouders namen met een inleg van in to-
taal 775.000 gulden bijna de helft van de inpolderingskosten van de Beemster
voor hun rekening. Zij deinsden niet terug voor grote investeringen. Individueel
staken zij gemiddeld ruim 20.000 gulden in deze polder, ongeveer het dubbele
van hun aandeel in de VOC. Vooral de inschrijvingen van de gebroeders Dirk en
Hendrik van Os (1034 morgen), Jan Poppen (281 morgen), Arent ten Grooten-
huys (242 morgen) en Barent Berrewijns (100 morgen) mochten er zijn. Met
omslagen van 220 gulden per morgen kwamen hun aankopen overeen met een
geïnvesteerd vermogen van vele tienduizenden gulden, in het geval van de ge-
broeders van Os zelfs van meer dan 200.000 gulden.

Uit de snel opgekomen interesse voor landaanwinning mag niet worden afge-
leid dat de desbetreffende kooplieden zich nu halsoverkop uit hun handelsacti-
viteiten terugtrokken. De gegevensbestanden van de VOC uit 1612 en 1613 laten
juist zien dat de kapitalen die de Beemster ingelanden in deze jaren bij de VOC
hadden uitstaan, eerder waren toe- dan afgenomen.

Niet alle grote kooplieden kwamen op de inpoldering af. Het tegendeel is zelfs
waar. Een ruime meerderheid van de 81 grootste VOC aandeelhouders in 1602
heeft zich om uiteenlopende redenen buiten de landaanwinning gehouden. We
willen kort bij de hoogst genoteerden stilstaan en mogelijke motieven om niet
aan de bedijking mee te doen de revue laten passeren. Isaac le Maire, met 85.000
gulden in 1602 de grootste aandeelhouder in de Kamer van Amsterdam, was één
van de machtigste Amsterdamse ondernemers in de jaren rond 1600.70 Hij had
het initiatief genomen tot oprichting van de Brabantse Compagnie en maakte in
1602 deel uit van het Amsterdamse college van VOC bewindhebbers. Hij kwam
echter al spoedig in botsing met zijn collega’s. Beschuldigd van malversaties
keerde hij zich tegen hen. De strijd was ongelijk en in 1611 voelde hij zich ge-
dwongen Amsterdam te verlaten. De hoofdingelanden van de Beemster, waar-
onder meerdere VOC bestuurders, zullen hem niet graag als participant in hun
midden hebben opgenomen en het ontbreken van de naam van le Maire in deze
polder wekt dan ook geen verwondering.71 De afwezigheid van Pieter Lijntgens
kan waarschijnlijk aan een soortgelijke omstandigheid worden toegeschreven.
Met een inschrijving van 60.000 gulden in de Kamer van Amsterdam en nog eens
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69  Cornelis Cornelisz. Veen Berkhout was VOC bewindhebber bij de Kamer Hoorn. Dirk Bruijns van der
Dussen, Jan Jansz. Lodensteijn en Gerrit Dirksz. Meerman waren bewindhebbers van de Kamer Delft.
70  Van Dillen, 1958, 111.
71  Enkele jaren later was Le Maire wel actief betrokken bij de bedijking van het Koegras. Hij was daar ini-
tiatiefnemer. Schoorl, 1969.



45.000 gulden in de Kamer van Zeeland was hij de grootste aandeelhouder van
de VOC in 1602. Hij dreef een uitgebreide handel op de Oostzee, Portugal,
Spanje en Italië. Door zijn inspanningen om in Frankrijk een Oost-Indische
Compagnie op te richten, raakte hij echter ook uit de gratie geraakt bij zijn oude
collega’s. Verder weten we van hem dat hij door allerlei tegenspoed, nog voor de
bedijking van de Beemster, in financiële moeilijkheden kwam te verkeren.72 Jac-
ques de Velaer stond met 57.000 gulden op de derde plaats van het VOC aan-
deelhoudersregister. Mogelijk kwam hij als gevolg van zijn overlijden in 1612 niet
in het kavelregister voor. Jasper Quingetti, in zijn jonge jaren een zeer succesvol
handelaar op Italie en de Levant en nummer 6 op de VOC lijst, werd in 1617 het
slachtoffer van malversaties van derden. Zijn daaropvolgende faillissement kwam
te laat om van invloed te zijn geweest op zijn beslissing niet aan de inpoldering
mee te doen. Over de afwezigheid van de machtige burgemeester Reinier Adri-
aansz. Pauw (30.000 gulden) en de succesvolle kooplieden Jan Jansz. Carel de
oude en Gerrit Bicker (21.000 gulden), vader van de later in landaanwinning
zeer actieve Andries Bicker, tasten we eveneens in het duister. Opmerkelijk is het
ontbreken in de Beemster van de uit Amsterdam naar Alkmaar verhuisde Adri-
aan Maertsz. Coetenburgh en Adriaan du Gardijn, twee van de grootste inves-
teerders in de Zijpe en de Wieringerwaard en beiden prominent voorkomend in
het VOC aandeelhoudersregister van 1602. Mogelijk hadden zij hun handen vol
aan hun bezittingen in de twee genoemde polders.

De lijst van afwezigen is te groot om hen allen afzonderlijk te bespreken. Ge-
noemde voorbeelden maken echter duidelijk dat achter het niet voorkomen van
bepaalde namen lang niet altijd desinteresse gezocht hoeft te worden. Onmin
met de organisatoren, voortijdig overlijden en vertrek naar andere oorden kun-
nen evengoed een rol hebben gespeeld. Verder moeten we ons realiseren dat de
beschikbaarheid van kavels, anders dan bij de uitgifte van de VOC aandelen, aan
beperkingen onderhevig was. Het polderoppervlak was eindig, zodat niet alle ge-
gadigden aan hun trekken kwamen. Konden gegadigden bij de bedijking van de
Zijpe en waarschijnlijk ook de Wieringerwaard zich nog zonder al te veel moeite
onder de participanten scharen, te beginnen bij de droogmaking van de Beem-
ster waren de bedijkers niet langer in staat alle aanvragen te honoreren.

Het grote verschil in de deelname van de top van de Amsterdamse koopliede-
nelite tussen enerzijds de bedijking van de Wieringerwaard en anderzijds de
droogmaking van de Beemster lijkt op het eerste gezicht verwonderlijk. De pol-
ders kwamen slechts een jaar na elkaar gereed. Dit kleine verschil verhult echter
het gegeven dat de bedijking van de Wieringerwaard, met al zijn tegenslagen,
een veel langere geschiedenis kende. De inschrijving van participanten in deze
bedijking vond al aan het eind van de jaren negentig van de zestiende eeuw
plaats. Juist in de tussenliggende periode deed zich de grote expansie in de han-
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72  Van Dillen, 1958, 162-163.



del voor en werden enorme kapitalen vergaard. De vooruitzichten op nog meer
aantrekkelijke rendementen in de handel waren er bij de bedijking van de Beem-
ster niet minder op geworden, maar het is goed voorstelbaar dat velen er prijs op
stelden de in de handel behaalde winsten veilig te stellen, of althans een deel van
het verkregen kapitaal op een minder riskante wijze te beleggen. Ook de relatie-
ve nabijheid van de Beemster kan tot een grotere aantrekkingskracht hebben ge-
leid.

Bij de later droogmakerijen was, afgezien van de Wijde Wormer, nog steeds
sprake van een grote betrokkenheid van de Amsterdamse elite. De toonaange-
vende kooplieden traden echter minder op de voorgrond dan in de Beemster.
De Purmer telde slechts 2 VOC bewindhebbers van de Kamer Amsterdam: bur-
gemeester Frans Hendriksz. Oetgens en stadspensionaris Adriaan Pauw, beiden
meer bestuurder dan koopman. Van de 80 VOC aandeelhouders uit 1612 met
een inleg van 10.000 gulden of meer belegden er nog maar 5 in deze polder. Ge-
zien het tijdsverloop en het veel kleinere oppervlak mogen aan deze gegevens
misschien geen al te harde conclusies worden verbonden. Analyse van het aan-
deelhoudersbestand van de West-Indische Compagnie, dat totstandkwam in de
jaren van de droogmaking van de Purmer, leidt echter tot een soortgelijk beeld.
Ook van deze onderneming bleven de grote investeerders weg. Van de 22 groot-
ste beleggers (10.000 gulden of meer) vinden we in de Purmer slechts twee re-
presentanten terug, de uit Middelburg afkomstige Amsterdamse koopman Evert
Becker en Pieter Evertsz. Hulst. In totaal telde de polder 12 aandeelhouders van
de WIC onder haar 42 Amsterdamse ingelanden. De bewindhebbers van deze
Compagnie toonden ook weinig interesse. Van de 20 bestuurders van de Kamer
Amsterdam namen alleen burgemeester Jonas Witsen en Pieter Hulst een aan-
deel in de polder.

Bij het bovenstaande moet de kanttekening worden geplaatst dat de naam van
Volkert Overlander, verreweg de grootste investeerder in de Purmer, op de VOC-
lijst van 1612 ontbreekt. Van hem is bekend dat hij grote belangen in de VOC
had. Hij bezat in 1602 voor 12.000 gulden aan aandelen en tekende in 1613 voor
32.000 gulden in. Van Dillen heeft al gesuggereerd dat zijn ‘raadselachtig’ ont-
breken op de lijst van 1612 aan slordigheid van de boekhouder moet worden ge-
weten. Hij trekt daarmee de betrouwbaarheid van de gegevens in het VOC re-
gister in twijfel. Correctie voor deze omissie verandert het beeld echter niet
noemenswaardig. Overlander maakte al sinds 1605 deel uit van de Amsterdam-
se vroedschap en moet vooral gezien worden als een representant van de be-
stuurlijke toplaag. De sterk toegenomen betrokkenheid van de Amsterdamse
koopliedenelite in de Beemster zette zich in de Purmer niet voort. Amsterdam-
se financiers speelden ook in deze polder een grote rol, maar de belangrijkste
kooplieden bleven aan de zijlijn.

Een verklaring van dit fenomeen wordt waarschijnlijk gevonden in de samen-
stelling van het compagnonschap dat de inpoldering ter hand nam. Naast verte-
genwoordigers van de steden Edam, Monnickendam en Purmerend zaten daar voor-
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namelijk Amsterdamse regenten in. Zij betrokken op ruime schaal stadgenoten
bij de financiering van de droogmakerij en schroomden niet royaal voorrang te
verlenen aan verwanten en vrienden. Een netwerk rond de families van Volkert
Overlander, Cornelis Pietersz. Hooft, Arent ten Grootenhuis, Frans Hendriksz. Oet-
gens en Barthold Cromhout, domineerde het kavelregister. Buitenstaanders kwa-
men maar moeilijk aan hun trekken, dat gold ook voor gerenommeerde kooplie-
den. Hun ondergeschikte rol komt verder goed tot uiting in het gegeven dat zij
aanvankelijk geen deel uitmaakten van het polderbestuur. Onder druk van de an-
dere Amsterdamse ingelanden kwamen de hoofdingelanden alsnog op hun han-
delwijze terug en namen zij de kooplieden Dirk Tholincx en Carel de Latseur in
hun midden op.73 Een afgenomen interesse voor deelname in de landaanwinning
kan natuurlijk ook ten grondslag liggen aan de afwezigheid van de top van de han-
delselite. Gezien de nauwe band van zoveel ingelanden met de bedijkers ligt een
selectief toewijzingsbeleid echter meer voor de hand.

Een soortgelijke verklaring lijkt van toepassing op de vrijwel totale afwezigheid
van Amsterdamse kooplieden in de Wijde Wormer. De bestuurlijke organisatie in
deze polder onttrok zich geheel aan de Amsterdamse invloedssfeer. Haagse be-
stuurders hadden de regie, bijgestaan door enkele regenten uit Purmerend en
Monnickendam. Bij de toewijzing van kavels kregen Haagse en lokale belangen
voorrang.

In de Heerhugowaard en Schermer was Amsterdam weer goed vertegenwoor-
digd, zij het op bescheidener schaal dan in de Beemster en de Purmer. De Alk-
maarders die hier het initiatief namen, begrepen dat zij niet zonder de steun van
invloedrijke functionarissen van buiten de stad konden en namen onder meer
enkele Amsterdamse regenten in hun compagnieschap op. In de Heerhugo-
waard viel de keuze op Frans Hendriksz. Oetgens, Jacob Poppen en Barthold
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73  RAA, AWP inv. nr. 1, 25 juni en 2 juli 1622.

Afb. 7.5.3  De Amsterdamse
burgemeesters Volkert Overlan-
der (links) en Andries Bicker
(rechts) speelden een voorname
rol bij de bedijking van respectie-
velijk de Purmer en de Heerhugo-
waard en de Schermer.



Cromhout, na zijn dood opgevolgd door Andries Bicker. Deze laatste nam samen
met Anthonie Oetgens ook zitting in de polderbestuur van de Schermer. De Am-
sterdammers, allen (oud)burgmeester, werden vanzelfsprekend betrokken bij
de verdeling van de droog te leggen gronden. Daarbij schroomden zij niet voor-
rang te geven aan verwanten en relaties, waaronder diverse bewindhebbers van
de grote handelscompagnieën.74 Zo telde de Heerhugowaard 5 VOC bestuur-
ders onder de investeerders en de Schermer 8. Vanuit de WIC waren bij beide
projecten 2 bewindhebbers betrokken.75 De deelname van de gebroeders An-
dries, Jacob en Cornelis Bicker en kooplieden als Dirk Alewijn, Jan Deutz, Hans
van Loon, Jacob Reepmaker en Simon de Rijck laat zien dat de top van de han-
delselite nog steeds in deze vorm van beleggen was geïnteresseerd. Wel was de
participatiegraad van de Amsterdamse kooplieden als gevolg van het toewij-
zingsbeleid beduidend lager dan eertijds in de Beemster. Net als in de Purmer
waren zij hun sterk dominante rol ten opzichte van de bestuurlijke elite uit hun
stad kwijtgeraakt.76 De veel kleinere grondoppervlakken die zij voor hun reke-
ning namen kunnen naar alle waarschijnlijkheid eveneens op het grote tekort
aan kavels terug worden gevoerd.

Het geringe aantal investeerders in de Starnmeer, 39 in totaal, waarvan 9 uit
Amsterdam, noopt tot voorzichtigheid bij het trekken van conclusies. We weten
ook niet welke invloed de wisseling van de wacht in het college van bedijkers in
1636 op het investeerdersbestand heeft uitgeoefend.77 De belangrijkste ingeland
in het kavelregister was ongetwijfeld Adriaan Pauw. Deze telg uit de bekende Am-
sterdamse familie Pauw was ten tijde van de droogmaking al gedurende een lan-
ge reeks van jaren betrokken bij het landsbestuur in den Haag.78 Zijn Amster-
damse connecties was hij echter nog niet kwijt geraakt. In de Starnmeer
verzamelde hij behalve zijn zoon Reinier een kring van 8 vooraanstaande koop-
lieden uit die stad om zich heen. Onder hen bevond zich zijn zwager Willem Pie-
tersz. van Ruytenburgh, de enige Amsterdamse vroedschap in de polder.79 Het
Amsterdamse contingent telde verder één bewindhebber van de VOC, Dirk Has-
selaar, en één van de WIC, Johan van Gheel. Adriaan Pauw was zelf ook jarenlang
VOC bewindhebber geweest, maar in 1641, kort voor het gereedkomen van de
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74  Zie ook Van Gelder, 1960.
75  Adriaan Cromhout, bewindhebber van de WIC, overleed kort na het begin van de werkzaamheden in
de Heerhugowaard.
76  Numeriek waren de Amsterdamse kooplieden ten opzichte van hun bestuurlijke collega’s nog wel in de
meerderheid, maar van een zo groot verschil als in de Beemster was geen sprake meer.
77  Toen in 1638 de verwikkelingen rond de droogmaking van de Starnmeer de oorspronkelijke hoofdin-
gelanden (voornamelijk regenten uit de Rijp) boven het hoofd groeiden, namen de voornaamste partici-
panten in de bedijking het bestuur over. Dat waren vertegenwoordigers van de steden Hoorn, Enkhuizen,
Monnickendam en Purmerend en Reinier Pauw, zoon van de raadspensionaris Adriaan Pauw.
78  Adriaan Pauw vervulde eerst in zijn woonplaats Amsterdam de functie van pensionaris (1611-1627) en
was tevens bewindhebber van de VOC (1618-1641). In 1627 vertrok hij naar den Haag, waar hij achtereen-
volgens rekenmeester en raadspensionaris werd. Elias, 1903, 192; Dekker, 1986, 334-335.
79  Zandvliet, 2006, 118. Willem van Ruytenburgh staat prominent afgebeeld op het schilderij de Nacht-
wacht van Rembrandt van Rijn. Samen met Frans Banning Cocq voert hij de schutters aan.



polder, trok hij zich als bestuurslid uit die onderneming terug. De top van de Am-
sterdamse handelselite was ontegenzeggelijk vertegenwoordigd in de polder.80

Het aantal vertegenwoordigers was echter beperkt.

Immigranten

In de nieuwe polders komen we veel immigranten tegen. Adriaan du Gardijn,
Philips Doublet, Balthasar Jacot, Dirk van Os en Willem Usselincx, zij behoorden
allen tot de grote groep van eerste of tweede generatie nieuwkomers. Van de in
totaal 707 deelnemers aan de acht door ons geselecteerde bedijkingen hadden
er 111 hun wortels in de Zuidelijke Nederlanden (tabel 7.9).81 Zij hadden gezel-
schap van 5 uit Duitsland afkomstige collega’s, onder wie de gebroeders Jan en
Jacob Poppen, en 3 leden van de van oorsprong Italiaanse familie Vernatti.82 Ge-
zamenlijk financierden deze nieuwkomers ruim een kwart van het nieuwe land.
Met gemiddeld 50 hectare de man staken hun investeringen duidelijk boven die
van de doorsnee investeerder uit (33 ha). In de Beemster namen de voor het me-
rendeel in Amsterdam woonachtige Zuid-Nederlanders zelfs de helft van de be-
dijkingskosten voor hun rekening. In deze polder lieten zij hun autochtone stad-
genoten ver achter zich. 69 Procent van de Amsterdamse investeerders in de
Beemster was van Zuid-Nederlandse komaf. Deze getallen zijn indrukwekkend
en geven een goede indruk van zowel de financiële slagkracht van de nieuwko-
mers als hun affiniteit voor de landaanwinning.

Bovenstaand beeld sluit goed aan bij de grote betrokkenheid van Zuid-Neder-
landse financiers bij de eerdere bedijkingen van de Zijpe en past bij onderne-
mersgedrag, dat baanbrekende activiteiten niet schuwt. Het beeld wordt echter
wel in sterke mate beïnvloed door de Beemster. In de andere polders waren de
Zuid-Nederlanders ook wel prominent aanwezig, maar toch beduidend minder
actief. Het ontbreken van een ‘vrije markt’ bij de droogmakerijen na de Beem-
ster belette de immigranten om op dezelfde voet door te gaan. Bij een sterk toe-
genomen vraag bepaalden de bedijkers wie voor grond in aanmerking kwam. Ge-
zien het overwicht van regenten in de latere bedijkerssyndicaten en de
toenemende noodzaak politiek invloedrijke functionarissen met kavels gunstig
te stemmen, werd het voor allochtone kooplieden steeds moeilijker om partici-
paties te verwerven.
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80  Van de Amsterdamse kooplieden die in de bedijking van de Starnmeer participeerden noemen we ver-
der nog Adriaan en Willem Six. Achtergrondinformatie over de familie Six valt te vinden bij o.a. Zandvliet,
2006, 292.
81  Voor identificatie van de kooplieden van Zuid-Nederlandse afkomst is gebruik gemaakt van diverse
bronnen. Van grote waarde was daarbij het door Gelderblom en Lesger beschikbaar gestelde databestand,
gebruikt bij het onderzoek naar de bijdrage van Zuid-Nederlandse kooplieden aan de spectaculaire groei
van de Amsterdamse handel na de val van Antwerpen: Gelderblom, 2000. Van de overige door ons gebruik-
te bronnen noemen wij: Van Dillen, 1958, Elias, 1903 en Zandvliet, 2006.
82  Voor achtergrondinformatie over het geslacht Vernatti zie: Eschauzier, 1912, 105-110.



Tabel 7.9  Deelname aan de bedijkingen van immigranten

immigranten afkomstig uit: Zuid-Nederland Duitsland Italie totaal
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zijpe ha % (aantal) 21 (19) 21 (19)
Wieringerwaard ha % (aantal) 21 (7) 21 (7)
Beemster ha % (aantal) 53 (51) 5 (3) 57 (54)
Purmer ha % (aantal) 22 (19) 1 (1) 3(3) 27 (23)
Wijde Wormer ha % (aantal) 4 (3) 2 (1) 6 (4)
Heerhugowaard ha % (aantal) 11 (10) 0,4 (1) 11 (11)
Schermer ha % (aantal) 9 (18) 1 (1) 10 (19)
Starnmeer ha % (aantal) 12 (3) 12 (3)

totaal ha % (aantal) 24(111) 2 (5) 0,4(3) 26 (119)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: ook alle tweede generatie-immigranten uit de genoemde gebieden zijn meegerekend. 

In de Zijpe, waar de voorafgaande bedijkingen vooral met kapitaal uit Antwer-
pen waren gefinancierd, maar veel vroegere eigenaars van hun kavels afstand
hadden gedaan, waren de Zuid-Nederlanders nog steeds goed vertegenwoor-
digd. De nu in de Noordelijke Nederlanden wonende ingelanden, 21 man sterk,
waren gezamenlijk goed voor bijna een vijfde deel van de bedijkingskosten.
Naast hen telde de polder 4 investeerders die nog steeds in het zuiden woonden,
onder wie Anna van Bocholt, dochter van de vroegere grootgrondbezitter Go-
dert van Bocholt.83 Van zijn uitgestrekte bezittingen was in 1598 nog 382 morgen
in haar bezit.84 Verder komen we 2 inwoners uit het bisdom Luik tegen en Jacob
Mannemaker, raadsheer in het Hof van Brabant.85

De Zuid-Nederlandse ingelanden in de Wieringerwaard woonden alle boven
de grote rivieren. Zij namen 21 procent van de kosten voor hun rekening. Onder
hen bevonden zich de rekenmeester Philips Doublet en de van Amsterdam naar
Alkmaar verhuisde Adriaan du Gardijn, grootgrondbezitter in de Zijpe en hoof-
dingeland in de Wieringerwaard.86 In de Beemster bereikte de participatie van
de Zuid-Nederlanders een hoogtepunt. De in Amsterdam gevestigde immigran-
ten legden beslag op bijna de helft van het polderoppervlak. In het Compag-
nonschap van deze polder treffen we naast enkele gevestigde bestuurders en
kooplieden ook drie kooplieden van vreemde komaf: Dirk van Os met zijn broer
Hendrik en Jacob Poppen.87 De zeggenschap van Dirk van Os in de polder was
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83  Belonje, De Zijpe 1933, 66-67. Dekker, 1998.
84  Anna van Bocholt meende nog steeds recht te hebben op de 3.389 morgen die haar vader, Godert van
Bocholt indertijd uit het bezit van één van Jan van Scorels medestanders, mr. Nicolaï, had overgenomen. Zij
liet het er niet bij zitten en ging bij de polderbestuurders in beroep. Het verweer leverde wel iets op, maar
met 382 morgen kwam zij er bekaaid vanaf.
85  Dekker, 1986-1991, 198, 839 en 888.
86  Adriaan du Gardijn, burgemeester van Alkmaar, was via zijn moeder gelieerd aan het geslacht Crom-
hout. Elias, 1903, 17
87  Dirk van Os, uitgeweken na de overgave van Antwerpen aan Parma, woonde sinds 1588 in Amsterdam:
Van Dillen, 1958, 110. Jacob Poppen was een tweede generatie immigrant. Zijn uit het land van Steur in



groot en zijn invloed zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn geweest voor de
deelname van zoveel Zuid-Nederlanders aan deze bedijking.

In de droogmakerijen die daarna volgden, zaten voornamelijk regenten in het
bestuur. Bij toewijzing van hun gronden gaven zij de voorkeur aan stedelijke en
Haagse bestuurders. Voor de immigranten lagen deze belangrijke politieke func-
ties voorlopig buiten bereik en na de Beemster zien we hun aandeel in de bedij-
kingen dan ook geleidelijk afnemen. Niet alle Zuid-Nederlanders vielen echter
buiten de boot. En daarvoor hoefden zij niet eens zo succesvol te zijn als de koop-
lieden Elias Trip en Jan Deutz of de jurist Nicolaas van Kinschot.88 Vandaar dat
gegadigden van niet-Hollandse komaf in de meeste polders nog wel kans zagen
ongeveer 10 procent van de gronden te bemachtigen.

Het contingent immigranten in de polders beperkte zich niet tot Zuid-Neder-
landers, al vormden zij het overgrote merendeel. Met de uit Duitsland afkomsti-
ge leden van de familie Poppen in de Beemster, Jan Deutz in de Schermer en de
bij de droogmaking van de Purmer betrokken Italiaanse familie Vernatti hebben
we de meeste andere deelnemers aan de acht grote bedijkingen al gehad.

7.6  Regenten uit andere steden

Ook buiten Amsterdam toonde de welgestelde elite grote belangstelling voor
deelname aan de bedijkingen. Vooral uit Alkmaar en Hoorn komen we veel re-
presentanten in de kavelregisters tegen. Het investeerdersbestand in de kleinere
steden was echter anders van samenstelling dan in Amsterdam. Stedelijke regen-
ten voerden hier de boventoon (tabel 7.10). Zij waren meestal nog wel actief bij
het zakenleven betrokken. De klasse van de kleinstedelijke kooplieden, indus-
triëlen en zelfstandigen was daarentegen sterk ondervertegenwoordigd. Daar-
voor kunnen twee mogelijke verklaringen worden aangevoerd. De eerste heeft te
maken met totaal andere vermogensverhoudingen. Over de vermogens van de
welgestelde elite in steden als Alkmaar en Hoorn in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw is weinig bekend, maar dat regenten de kern vormden van de eco-
nomische bovenlaag lijkt waarschijnlijk.89 De economische en de politieke elite
overlapten elkaar hier in hoge mate. Ongetwijfeld bevonden zich ook buiten de
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Duitsland afkomstige vader Jan Poppen vestigde zich in 1565 of al eerder te Amsterdam. Jan Poppen be-
hoorde tot de eerste bewindhebbers van de VOC. Volgens Elias, 1903, 285 was de familie Poppen ‘van ge-
ringen stand tot groote middelen gekomen’. Jacob Poppen zag kans door te dringen tot de regentenkrin-
gen. In 1609 werd hij benoemd tot schepen en 1621 volgde zijn eerste burgemeestersbenoeming.
88  Voor Elias Trip zie: Zandvliet, 2006, 24. Voor Jan Deutz: Zandvliet, 2006, 197. Nicolaas van Kinschot
volgde in 1614 Hugo de Groot op als advocaat fiscaal van Holland: Genealogische en heraldische Bladen,
6e jrg (1911) 236-239.
89  In de eerste helft van de achttiende eeuw werd de groep met de grootste vermogens in Hoorn gedo-
mineerd door de politieke elite. Onder ‘burgers’ kwamen ook grote vermogens voor, maar over het alge-
meen bleven zij ver bij de regenten achter: Koopmans,1985, 97.



kring van regenten welgestelde ingezetenen, maar een koopmanselite zoals die
zich in Amsterdam had ontwikkeld, kenden de kleinere steden niet. De kooplie-
den daar waren niet in staat in dezelfde mate te profiteren van de groei van de in-
ternationale handel als hun collega’s in Amsterdam en hun ondernemingen
konden zich qua grootte en financiële draagkracht bij lange na niet meten met
die van de grote reders en wereldwijd opererende handelshuizen. De hoge be-
dragen die met de investeringen in de polders gemoeid waren konden zij min-
der gemakkelijk opbrengen.

Tabel 7.10  Deelname aan de bedijkingen van Noord-Hollandse burgemeesters en vroedschappen

burgemeesters en vroedschappen uit:             Alkmaar     Hoorn     Edam Monnicken- Purmer-
dam end

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zijpe ha % (aantal) 15 (6) 0,7(1)
Wieringerwaard ha % (aantal) 24 (8)
Beemster ha % (aantal) 4 (7) 0,3(1)
Purmer ha % (aantal) 6(6) 2(2) 1(1)
Wijde Wormer ha % (aantal) 3 (1) 3 (2) 5(5) 8(7)
Heerhugowaard ha % (aantal) 10(12) 5 (9) 0,4(1)
Schermer ha % (aantal) 15(36) 8(19) 0,3(2) 1(3)
Starnmeer ha % (aantal) 4 (1) 3(2)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: alle burgemeesters en vroedschappen uit de periode 1596-1643 zijn meegerekend, dus ook alle
oud- en toekomstige functionarissen ten tijde van een bedijking.
Bronnen: gegevens over de samenstelling van de desbetreffende stadsbesturen: Cox, 2005; WFA, OA
Hoorn berg nr. 90; WA, OA Edam, inv. nr. 65b; WA, OA Monnickendam inv. nrs. 2, 3 en 87; Raad-
schelders, De regering der stad Purmerend.

Daarnaast heeft het beperkte aanbod aan kavels het niet bestuurlijke deel van de
burgerij parten gespeeld. Bij de verdeling van de gronden kregen de stedelijke
magistraten vanzelfsprekend de voorkeur boven de ver van het politieke machts-
veld verwijderde kooplieden en ambachtslieden. Met hun stem vormden zij im-
mers een machtsfactor waarmee rekening diende te worden gehouden. De re-
genten in Alkmaar en Hoorn waren zich bewust van hun machtspositie en
schroomden niet om deze ten volle uit te buiten. Zonder enige terughoudend-
heid eisten ze kavels op, voor de stad en voor zichzelf.

Bij de bedijkingen van de Zijpe en de Wieringerwaard, die zich nog niet in
zo’n grote populariteit konden verheugen, was van dergelijke verzoeken geen
sprake. De burgemeesters en vroedschappen hielden zich vooralsnog groten-
deels op de achtergrond. Beide polders telden weliswaar meerdere Alkmaarse re-
genten onder de investeerders, maar het merendeel maakte bij de inschrijving
op de gronden nog geen deel uit van de stedelijke bestuurscolleges. Wel was in
beide gevallen een Alkmaarse burgemeester als initiatiefnemer bij de bedijkin-
gen betrokken: de landmeter Adriaan Anthonisz. in de Zijpe en Adriaan
Maartsz. Coetenburgh in de Wieringerwaard.90 De bestuurders uit andere steden
hielden zich nog geheel afzijdig.
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In de Beemster eisten de burgemeesters van Hoorn voor het eerst kavels in ruil
voor hun medewerking. Zij hadden ‘te kennen gegeven en later verzocht, dat de
burgerij van Hoorn voor 7 à 800 morgen zou worden aangetekend, welk getal
daarna is bepaald op 600 morgen’.91 Uiteindelijk bleef de totale Hoornse deel-
name beperkt tot even beneden de 400 morgen en kwamen 7 regenten in het be-
zit van kavels. Onder hen bevonden zich 3 van de 4 burgemeesters uit 1607, het
jaar waarin de onderhandelingen plaats vonden en de Beemster gronden wer-
den verdeeld.92

Bij de droogmaking van de nabij gelegen Purmer en Wijde Wormer kregen de
bestuurders van Purmerend, Edam en Monnickendam hun kans. Diverse burge-
meesters en vroedschapsleden benutten die, maar niet in die mate als mogelijk
was. De geringe financiële draagkracht van de regenten in deze kleinere steden
liet dat waarschijnlijk niet toe. In vergelijking met hun Alkmaarse collega’s enke-
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90  Adriaan Anthonisz. was burgemeester in de jaren 1582-1601 en Adriaan Maertsz. Coetenburgh in de
periode 1607-1616.
91  Bouman, 1857, 49.
92  Jan Woutersz. Binnenblijf, Willem Pietersz. Haesis en Cornelis Cornelisz. Veen, alledrie burgemeester
van Hoorn in 1607, kregen als investeerder in de Beemster gezelschap van de vroedschapsleden Aelbert
Sonck en Jan Maertsz. Merens.

Afb. 7.6.1   Nanning van Fo-
reest, telg uit een vooraanstaand
Alkmaars geslacht, was nauw
betrokken bij de bedijkingen van
de Heerhugowaard en de Scher-
mer. Geschilderd door Adriaan
Hanneman, 1662.



le jaren later in de Heerhugowaard en de Schermer was hun opstelling bedui-
dend meer terughoudend. Illustratief in dit opzicht zijn de verwikkelingen rond
de kavels die Purmerend in de Purmer bedong. De stad wilde deze nog voor de
droogmaking begon weer van de hand doen, om niet met het verstikkende
keurslijf van alsmaar terugkerende omslagen te worden geconfronteerd. In
plaats dat de magistraten zich de gronden zelf toeeigenden, gingen zij buiten
hun eigen kring naar belangstellenden op zoek.

In de Heerhugowaard en de Schermer bereikte de participatie van de be-
stuurders uit Alkmaar en Hoorn een hoogtepunt. Beide steden maakten gebruik
van hun machtspositie. Alkmaar profiteerde daarnaast ongetwijfeld van het in-
vloedrijke Alkmaarse contingent in beide bedijkingscolleges die over de toewij-
zing van de gronden gingen. Na langdurige onderhandelingen over allerlei wen-
sen ten aanzien van de bereikbaarheid van de twee steden na de droogmaking
van de meren, werden afspraken gemaakt over de hoeveelheid grond die de ste-
den en de magistraten persoonlijk tegemoet mochten zien.93 Alkmaar stelde zich
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93  RAA, AWS inv. nrs, 772 en 773; Belonje, De Schermeer 1933, 14.

Afb. 7.6.2  Officieren en vaandeldragers van de Oude Schutterij van Alkmaar, Zacharias Paulusz., 1621.
Op dit schilderij staan onder meer afgebeeld Jan Pietersz. Bijlevelt (vaandrig), Jan Gijsbertsz. Pauw en Cor-
nelis Thomasz. Zijlmaker (kapiteins), de luitenant Eduard Jacot van Axele (initiatiefnemer tot de bedijking
van de Schermer) en de provoost Maarten Adriaansz. Stuijling (de eerste dijkgraaf van de Schermer), allen
nauw betrokken bij één of meerdere bedijkingen.



in de Schermer tevreden met vage formuleringen over het geven van ‘redelicke
satisfactie’ of ‘contentement’ ‘aen de heeren vande vroetschappen’ en ‘aen alle
andere gequalificeerde ingesetenen’.94 Hoorn ging verder en specificeerde
nauwkeurig wie hoeveel moest krijgen. Zo gingen de magistraten van deze stad
ermee akkoord het verzoek tot bedijking van de Schermer ‘te favoriseren ende ’t
octroy helpen vorderen soo veele als doenlick wesen sal, mits dat de heeren Co-
ning, Groot, Neck, Ben, Keijser, Jager, Lambertschagen ende Foreest’... ‘elck sul-
len werden vereert met twee cavelingen ofte 30 morgen’.95 Daarnaast wilden zij
voor 6 niet met name genoemde vroedschappen ieder één kavel, evenals voor de
secretarissen van de stad: Jacob van der Beecke en Wormbout Jansz. De resulta-
ten waren er naar. De twee droogmakerijen telden meer burgemeesters en
vroedschappen dan enig andere polder. Vooral de Alkmaarse regenten spron-
gen eruit (tabel 7.10). In de Schermer wisten alle bestuurders uit deze stad,
vroedschapsleden en (oud)burgemeesters, een stuk grond te bemachtigen.96
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94  RAA, AWS inv. nrs, 772.
95  RAA, AWS inv. nrs, 773.
96  De naam van de in 1639 overleden burgemeester Johan Pietersz. van Oijen komt niet in het kavelre-
gister voor. Hij fungeerde echter tot zijn dood als hoofdingeland en moet dus eigenaar zijn geweest van ten-
minste 2 kavels, dat is 30 morgen.

Afb. 7.6.3  Officieren en vaandeldragers van de Oude Schutterij van Alkmaar, Willem Bartsius, 1634. Van
deze groep maken onder meer deel uit Willem Willemsz. Kessel (kapitein; penningmeester tijdens de bedijkings-
jaren van de Schermer), Adriaan Cornelisz. Schagen (kapitein), Pieter Adriaansz. Pauw (luitenant), Adri-
aan Cornelisz. Zijlmaker (provoost), Cornelis van Molenvliet (luitenant van de provoost), Jan Cornelisz.
Steenhuis en Willem Pietersz. Raaphorst (vaandrigs). Mogelijk zijn ook Pieter Willemsz. Kessel (hoofdinge-
land in de Heerhugowaard en de Schermer) en Matthijs Oudensteijn (initiatiefnemer tot de bedijking van de
Schermer) als adelborst afgebeeld.



Met elkaar financierden zij 15 procent van deze droogmakerij. In de Heerhugo-
waard was de participatie van de Alkmaarse magistraten iets minder uitbundig,
maar met 12 vertegenwoordigers was hun aanwezigheid ook daar indrukwek-
kend. Tegen dit geweld konden de Hoornse bestuurders niet op, al kwamen ook
zij goed aan hun trekken. In de Schermer telde het Hoornse contingent 19 ver-
tegenwoordigers, samen goed voor 8 procent van het polderoppervlak. In de
Heerhugowaard lagen deze aantallen wat lager.

De overweldigende betrokkenheid van de Alkmaarse bestuurders bij de Heer-
hugowaard en de Schermer staat in groot contrast met hun bescheiden aanwe-
zigheid in de Zijpe en de Wieringerwaard en hun afwezigheid in de Beemster,
Purmer en Starnmeer. Op de achtergronden daarvan, achtereenvolgens een nog
niet in alle hevigheid aangewakkerd animo en een achterstelling bij andere ge-
gadigden, zijn we elders al ingegaan. Ondanks dit sterk wisselend beeld kwamen
de Alkmaarse regenten goed aan hun trekken. Van de in totaal 61 vroedschap-
pen die Alkmaar tussen 1596 en 1643 kende, namen er 45 aan tenminste één be-
dijking deel. Bij de burgemeesters waren dat er 25 van de 47. Niet minder dan 50
leden van de twee hoogste bestuurscolleges waren bij de bedijkingen betrok-
ken.97

Naast de (oud)burgemeesters en vroedschappen bevond zich onder de Alk-
maarse investeerders een vrijwel even groot aantal ingezetenen dat niet tot in de
hoogste bestuurscolleges hadden weten door te dringen. Een aanzienlijk deel
van deze financiers was gelieerd aan de lokale regenten en was ook zelf bestuur-
lijk actief, zij het op een lager plan. Naast de tresorier van de stad en een groot
aantal schepenen telt de lijst van Alkmaarse ingelanden diverse bestuurders van
waterschappen. We noemen slechts de dijkgraven van Uitwaterende Sluizen, het
Geestmerambacht en de Hondsbossche. Belangenverstrengeling was voor de
desbetreffende functionarissen niet te vermijden, maar niemand die zich daar
druk over maakte. Sterker nog, de bedijkers zullen die alleen maar op prijs heb-
ben gesteld. Verder hadden diverse polderbestuurders hun domicilie in Alk-
maar, de baljuw van Haringcarspel, een paar advocaten, een notaris en een deur-
waarder van het Hof van Holland. Opmerkelijk is dat zich onder de Alkmaarse
ingelanden ook twee apothekers bevonden en een ‘doctor medicinae’. Kenne-
lijk kon men in de medische branche voldoende inkomen opbouwen om zich in
de polders met de grote investeerders te meten. Het zakenleven was vertegen-
woordigd door enkele lakenkopers, bierbrouwers en moutmakers, een zeepzie-
der en een lijndraaier. Kooplieden van naam ontbreken op de lijst, tenzij we Ad-
riaan van Veen of Arnoult de Vallee als zodanig beschouwen.98 Onder de
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97  De meeste burgemeesters maakten al voor hun benoeming deel uit van de vroedschap. Zij kwamen
echter niet allemaal in dit college terecht.
98  Adriaan van Veen, bierbeschooier en koopman, vormde in 1622 een compagnie tot het exploiteren
van een bierbrouwerij ‘staende tot Rotterdamme in den Rijsthuin’: Van Dillen, 1929-1974 deel II, 813. Elias,
1903, 138.



investeerders van wie het beroep onbekend is gebleven, bevinden zich waar-
schijnlijk nog wel meer kooplieden en handelaars. De dominantie van de be-
stuurlijke klasse in het investeerdersbestand is niettemin ontegenzeggelijk. Zij
maakte in de provinciesteden de dienst uit, zij kon zich de investeringen het
makkelijkst permitteren en zij kreeg voorrang bij de toewijzing van de gronden.

In de steden bezuiden het IJ kwam de grond vrijwel geheel in handen van de
politieke elite terecht. Het aantal deelnemers was echter bescheiden. Delft vorm-
de in dit opzicht een uitzondering De relatief grote bijdrage van deze stad (19 in-
vesteerders) kwam voor meer dan de helft voor rekening van investeringen in de
Beemster. De nauwe band tussen hoofdparticipant Adriaan Teding van Berkhout
en Delfts bestuurlijke elite lag daar waarschijnlijk aan ten grondslag.99 Van de
deelnemers uit deze stad noemen we de burgemeesters Joost van Adrichem, Pau-
lus Berensteijn, Ewout van der Dussen en Gerrit Dirksz. Meerman. Vanuit Haar-
lem (13 deelnemers) komen we bekende burgemeesters als Pieter Jacobsz. Olie-
kan, Marten Ruijchaver en Johan de Waal in de kavelregisters tegen, naast de
rentmeester van Kennemerland Johan Colterman en de geschiedschrijver, te-
vens rentmeester-generaal voor Noord-Holland, Pieter Bor. Dordrecht (4 deel-
nemers) werd vertegenwoordigd door burgemeester Frank Reijers, de ten tijde
van zijn deelname aan de bedijking van de Schermer nog als stadspensionaris
werkzame Jacob Cats, het lid van de Raad van State Pompeius de Rovere en de
rentmeester voor Zuid-Holland Cornelis van Beveren. Kooplieden van naam bui-
ten de regentenkringen kwamen onder de investeerders uit deze steden niet
voor. Of zij niet aan de bak kwamen, of dat de grote afstand tot de polders vanuit
de steden bezuiden het IJ tot een verminderde belangstelling heeft geleid, valt
uit de bronnen niet op te maken.

7.7  Haagse bestuurders en ambtenaren

Een geheel aparte klasse van investeerders vormden de overheidsfunctionarissen
uit de Haagse bestuurscolleges, bestuurders op gewestelijk zowel als generali-
teitsniveau (tabel 7.11). Zij waren in dienst van de overheid en kunnen allen, on-
geacht hun rang, als ambtenaar worden aangemerkt. Toch is een onderverdeling
op zijn plaats. Wij sluiten ons daarbij aan bij de definities die zijn gegeven door
Knevel in zijn beschrijving van de Haagse ambtenaren in de zeventiende eeuw.100

Hij maakte onderscheid tussen enerzijds de ‘regentenambtenaren’, functiona-
rissen die een actief aandeel hadden in het bestuur, en anderzijds de ‘dienende’
ambtenaren, zij die opdrachten van hun superieuren uitvoerden.101 Tot de eer-
ste categorie behoorden voor wat betreft het gewest Holland de raadsheren en
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99   Schmidt, 1986, 32.
100  Knevel, 2001,18-19.
101  Smit, 1977, 379 en Vries, 1977, 328.



rekenmeesters uit belangrijke colleges als het Hof van Holland, de Hoge Raad en
de Grafelijkheids Rekenkamer. Op generaliteitsniveau waren dat de gedeputeer-
den naar de Staten-Generaal en de leden van de Raad van State. Deze bestuur-
ders waren vrijwel altijd geaffilieerd aan het stedelijk regentenpatriciaat. Onder
de dienende ambtenaren bevonden zich naast het lagere overheidspersoneel di-
verse functionarissen op hoger niveau, zoals de griffiers, de advocaat-fiscaal en
de thesaurier-generaal, samen met hun secondanten, de klerken, agenten en
commiezen. Deze hogere ambtenaren, vaak als minister aangeduid, konden
eveneens tot de laag van bestuurders worden gerekend. Zij stonden lager op de
sociale ladder dan hun bazen, de raadsheren en rekenmeesters, maar wisten
doorgaans grote macht te verwerven. Beide categorieën van ambtenaren stopten
veel geld in de landaanwinning.

Het is nauwelijks verbazingwekkend een groot aantal representanten uit het
Haagse circuit onder de investeerders aan te treffen. Belangrijke zaken drongen

7  De investeerders 449

Tabel 7.11  Deelname aan de bedijkingen van Haagse bestuurders.

gewest Holland                 Generaliteit     Stadhou--  totaal
Staten     Hof van     Hoge      Rekenkamer      Staten   Raad      derlijk 

van       Holland     Raad                                Generaal   van         hof
Holland                                                                                State

a b c d e f g
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zijpe

ha % (aantal) 0,6(1) 1(1) 0,5(1) 0,7(1) 0,7(1) 0,3(1) 4 (6)
Wieringerwaard

ha %  aantal) 3(2) 4(3) 2(2) 3(2) 12 (9)
Beemster

ha %  aantal) 1(3) 1(2) 1(2) 4 (7)
Purmer

ha % (aantal) 1(1) 0,7(1) 4(3) 6 (5)
Wijde Wormer

ha % (aantal) 3(1) 3(2) 5(4) 6(3) 8(4) 14(9) 3(2) 2(1) 45(26)
Heerhugowaard

ha % (aantal) 2(1) 3(3) 5(3) 0,4(1) 0,9(1) 0,4(1) 12(10)
Schermer

ha % (aantal) 1(3) 2(6) 3(6) 3(5) 3(4) 0,7(2) 13(26)
Starnmeer

ha % (aantal) 3(1) 3(1) 3(1) 10 (3)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: alle functionarissen uit de periode 1596-1643 zijn meegerekend, dus ook alle oud- en toekom-
stige
a  raadspensionarissen en secretarissen
b  raadsheren
c  raadsheren
d  rekenmeesters
e  rentmeesters, ontvanger generaal
f  gedeputeerden, griffiers, commiezen en een klerk
g  raadsheren en secretarissen
Bronnen: kavelregisters van de verschillende polders.



snel tot het bestuurscentrum door. In het geval van de landaanwinning konden
de plannenmakers zelfs moeilijk om de Haagse bestuursorganen heen, zodat
ambtenaren die dat wilden tijdig konden inspringen. Zij beschikten over het be-
nodigde geld en de bedijkers konden hun steun goed gebruiken. De bedijkers
was er zelfs veel aan gelegen een dergelijke betrokkenheid te stimuleren. Een
dergelijke handelwijze leidde regelrecht tot belangenverstrengeling, maar daar
werd niet zwaar aan getild.

In een op wijde schaal ingeburgerde cultuur behoorden beloningen voor be-
wezen diensten, formeel en informeel, tot de emolumenten van overheidsdiena-
ren. De vermogens die de meeste topambtenaren vergaarden konden moeilijk
met hun reguliere inkomen worden opgebouwd.102 De bezittingen van de the-
saurier-generaal en voorzitter van de Hollandse Rekenkamer, Joris de Bie, wer-
den in 1620 op 200.000 gulden geschat. Een dergelijk hoog bedrag is moeilijk in
overeenstemming te brengen met zijn in de loop van de tijd tot 2.000 gulden op-
getrokken jaarsalaris.103 Zelfs het tractement van de in zijn tijd machtigste ‘amb-
tenaar’, landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt, reikte niet verder dan 2.000
gulden. Dat van zijn opvolger, Anthonie Duijck (1626-1631), bleef steken bij
3.000 gulden. Het belette ook deze bestuurders niet om grote rijkdommen te
vergaren. De vermogens van de secretarissen en griffiers van de Staten-Generaal,
Raad van State en Staten van Holland lagen in 1627 op gemiddeld 76.000 gul-
den, die van de raadsheren in de Hoge Raad en het Hof van Holland zelfs op
ruim 100.000 gulden.104 Toen Adriaan Teding van Berkhout in 1614 tot raads-
heer in het Hof van Holland werd benoemd, kreeg hij deze functie met de ‘wed-
den, eeren, preeminentien, prerogatieven, rechten, vrijheyden, proffijten ende
vervallen, daertoe staende en behorende’.105 De geschiedschrijver van het ge-
slacht Teding van Berkhout vatte de aantrekkingskracht van de ambtenaren-
functies als volgt samen: ‘Inderdaad was het lidmaatschap van deze hoge colleges
van staat eervol en profijtelijk – dat laatste niet alleen vanwege de aantrekkelijke
onkostenvergoedingen, maar ook vanwege de commissies die de heren bedon-
gen voor door hen te verlenen diensten’.106 Volgens de voor de functie van de
thesaurier-generaal opgemaakte instructie mocht hij geen beloningen of ‘vere-
ringen’ aannemen, de werkelijkheid was echter plooibaarder dan het voor-
schrift.107 De ambtenaren waren goed op de hoogte van de mogelijkheden die
hun positie bood en wisten daar ruimhartig van gebruik te maken. Zonder de zo
gecumuleerde vermogens hadden zij niet zo’n prominente rol in de polders
kunnen innemen. Wel heel bont maakte het de uit Rotterdam afkomstige Cor-
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102  Een overzicht van de vermogens van hoge Haagse ambtenaren in 1627, berekend op basis van de in
dat jaar geheven 500e penning valt te vinden in: Smit, 1977, 388-389.
103  De Wit, 1996 131.
104  Smit, 1977, 388-389.
105  Schmidt, 1986, 34.
106  Ibidem.
107  De Wit, 1996, 131.



nelis Musch. Deze schoonzoon van de raadspensionaris Jacob Cats werd, na het
door hem geambieerde ambt van thesaurier-genraal te hebben misgelopen, in
1628 griffier van de Staten Generaal. In die functie liet hij geen mogelijkheid on-
benut zijn invloed te vergroten en zijn macht ten eigen voordele te gebruiken.
‘Wie de steun van de griffier zocht, moest daar fors voor betalen. Maar zonder
die steun kwam men niet ver’.108 Zijn tractement kwam niet boven de 1.800 gul-
den per jaar uit, maar zijn vermogen groeide spectaculair. De waarde van zijn be-
zittingen, waaronder veel onroerend goed, werd bij zijn overlijden in 1650 op 2
miljoen gulden geschat.109 In de Noord-Hollandse polders liet Cornelis Musch
zich echter nauwelijks zien. Hij was alleen betrokken bij de bedijking van de
‘Haagse’ polder: de Wijde Wormer.

Van de verschillende bestuursorganen was de Rekenkamer relatief het sterkst
vertegenwoordigd. Deze organisatie, belast met het beheer van de overheidsdo-
meinen, bracht advies uit aan de Staten over de mogelijk nadelige gevolgen van
een bedijking. Ondanks deze verantwoordelijkheid lieten de rekenmeesters zich
regelmatig ‘gratificeren’ en werden zo persoonlijk betrokken bij het wel en wee
van de verschillende projecten. In elke polder was wel een rekenmeester te vin-
den, meestentijds zelfs meer dan één. De Kamer telde in de periode van onder-
zoek een wisselend aantal leden. Waren dit er tegen het eind van de zestiende
eeuw nog 6, in de jaren daarna bedroeg het aantal rekenmeesters meestal 4. Een-
maal benoemd hadden zij zitting voor het leven, zodat de samenstelling van het
bestuursorgaan weinig aan veranderingen onderhevig was.110 In de periode tus-
sen 1597 en 1643 bekleedden slechts 12 functionarissen deze hoge positie.111 Als
wij dan zien dat niet minder dan 8 rekenmeesters tijdens hun ambtsperiode aan
de bedijkingen deelnamen, dan wordt de omvang van hun participatie goed dui-
delijk. Toch schaarde de Rekenkamer zich, zoals eerder aan de orde kwam, niet
klakkeloos achter alle voorstellen. Zij wenste wel degelijk rekening te houden
met de belangen van derden.

We weten niet in hoeverre de rekenmeesters als beheerders van de te ontgin-
nen gebieden op de hoogte waren van de lokale omstandigheden en de kwaliteit
van de droog te leggen gronden. Hun veelvuldige participatie duidt er echter op
dat zij positief gestemd waren ten aanzien van de komende ontwikkelingen en
goede rendementen verwachtten.
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108  Knevel, 2001, 32.
109  Ibidem.
110  Voor de samenstelling van de Grafelijkheids Rekenkamer is gebruik gemaakt van het zich in het Na-
tionaal Archief te den Haag bevindende archief van die Kamer: NA, toegangsnr 3.01.27.01, Grafelijkheids
Rekenkamer registers 1446-1812.
111  In de periode 1597-1643 maakten de volgende twaalf functionarissen deel uit van de Rekenkamer:
Philips Doublet, Ventidius Riccen, Johan Basius, Bernard van Cromvliet, Adriaan Reiniersz. Pauw, Jacob
Oem van Wijngaarden, Jacob van Mierop, Nanning van Foreest., Joris de Bie, Johan van Kammen, Johan
Pauli en Gerard van Valckesteijn. Van hen participeerden alleen de laatste vier niet in de door ons onder-
zochte polders.



Philips Doublet beet in de Zijpe het spits af. Bij uitzondering nam de over-
heid in deze polder een belang en de rekenmeester trad op als overheidsverte-
genwoordiger. Hij kon de verleiding niet weerstaan ook zelf zijn geluk in deze
verre uithoek te zoeken. Johan Basius, Bernard Cromvliet, Jacob van Mierop,
Adriaan Pauw, Ventidius Riccen en Jacob Oem van Wijngaarden volgden bij la-
tere bedijkingen zijn voorbeeld.112 De verwachtingen van de rekenmeesters wa-
ren zo hooggespannen dat het merendeel van hen geld in meerdere polders
stak. Ventidius Riccen en Adriaan Reyniersz. Pauw gingen met ieder 4 deelna-
mes het  verst.113 In de Schermer bereikte de participatie van de rekenmeesters
haar hoogtepunt, 4 van de 5 toenmalige functionarissen waren bij deze droog-
makerij betrokken.114 Alleen Johan Basius deed daar niet mee, maar hij had
zich bij de voorafgaande bedijkingen van de Wieringerwaard, de Beemster en
de Heerhugowaard al uitvoerig geweerd. In die polders legde hij beslag op in
totaal 120 morgen (bijna 100 ha). Tegen deze achtergrond is het opmerkelijk
dat één van de meest invloedrijke en ook bekendste leden van de Rekenkamer,
de gedurende een lange reeks van jaren presiderende rekenmeester en tevens
thesaurier-generaal, Joris de Bie, zich van de Noord-Hollandse polders afzijdig
hield.115 Over zijn beweegredenen zijn we niet geïnformeerd. Een gebrek aan
middelen zal hem, zoals we zagen, in ieder geval niet aan de zijlijn hebben ge-
houden.

Deelname aan de bedijkingen door leden van de Rekenkamer en daaraan ge-
associeerden beperkte zich niet tot de rekenmeesters. Ook de advocaat-fiscaal
Nicolaas van Kinschot, de ontvanger-generaal van Holland en West-Friesland Jo-
achim Cornelisz. van Mierop en diverse rentmeesters van de tot de Grafelijkheid
behorende domeinen vinden wij onder de investeerders terug. Tot deze laatste
groep behoorden Johan van Luchtenburg (rentmeester van Noord-Holland), Jo-
han Colterman (Kennemerland en West-Friesland), Pieter Jacobsz. Pauw (de
Vronen en de Zijpe, later ook dijkgraaf van de Zijpe), Johan Stoop en Cornelis
van Beveren (Zuid-Holland). Bij de in het Noorderkwartier werkzame rentmees-
ters mag op grond van hun kennis van het terrein een beter inzicht in de toe-
komstverwachtingen van de droogmakerijen worden verondersteld dan bij de re-
kenmeesters. Hun bereidheid geld in deze ondernemingen te stoppen is daarom
veelzeggend.

De raadsheren uit de twee hoogste rechtscolleges van het gewest Holland, het
Hof van Holland en de Hoge Raad, waren eveneens graag geziene participanten.

452 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

112  De investeringen van Nanning van Foreest in de Heerhugowaard en de Schermer dateren van vóór
zijn benoeming tot rekenmeester in 1639.
113  Adriaan Pauw, raadspensionaris van 1631-1636, bemoeide zich in die periode minder met de Reken-
kamer.
114  De deelnemingen van Nanning van Foreest zijn hier buiten beschouwing gelaten.
115  Joris de Bie werd in 1586 door Leicester als thesaurier-generaal benoemd. Hij werd presiderend re-
kenmeester van de Grafelijkheids Rekenkamer in 1613, na daar gedurende vele jaren als ‘ordinaris’ reken-
meester te hebben gediend.



Hun bijdrage als belangenbehartiger in het Haagse bestuurscentrum lag op juri-
disch vlak. Tevens konden zij hun stem laten horen bij allerlei belangrijke be-
leidsbeslissingen. Anders dan de bij rekenmeesters kreeg hun meerwaarde voor
de polderbestuurders pas gestalte na afloop van een bedijking. Niet dat zich tij-
dens de inpolderingswerkzaamheden geen hooglopende conflicten voordeden.
Men kon het vaak niet eens worden over de prijs van de te onteigenen grond, ei-
genaren van visrechten voelden zich in hun belangen geschaad en afspraken
werden lang niet altijd nagekomen. Bij een normale rechtsgang zouden de ge-
noemde rechtscolleges regelmatig worden ingeschakeld en vielen slepende pro-
cedures te verwachten, met alle vertragingen en financiële consequenties van
dien. Om dit te voorkomen stelden de Staten tegelijk met de verlening van het
octrooi een commissie in van drie wijze mannen, met ‘volle macht om kennisse
te nemen van alle particuliere interesten ende questien die soo voor ’t aenvan-
gen vande voorszegde dijckagie als daerna bij yemanden soude mogen werden
ghemoveert, authoriserende deselde omme sommario de plano ende sonder fi-
guyr van proces des noot ende versocht sijnde de voorszegde questien te termi-
neren ende absolutelijcken af te doen’.116 Tot het Hof van Holland of de Hoge
Raad konden gedupeerden zich niet meer wenden. In het octrooi van de Scher-
mer staat hierover: wij ‘lasten ende bevelen de presidenten ende raden vande
Hogen ende provincialen Raden, die van de Camere vande Reeckeninge voor-
noemt ende allen anderen onsen justicieren, officieren ende ondersaten die de-
sen aengaen ofte raken sal mogen, datse de voorszegde verthoonders doen laten
ende gedogen rustelijck, vreedelijck ende volcomentlijck genieten ende ghe-
bruycken, cesserende alle hinder, belet, moeyenisse ende empechement ter con-
trarie’.117 De raadsheren mochten zich zelfs niet met de geschillen bemoeien.

Was partijdigheid tijdens de bedijking formeel niet aan de orde, verstrekken-
de invloed maakte de raadsheren niettemin gewild. Daar kwam bij dat zij zich in
een later stadium wel over conflicten mochten uitspreken. Onder de investeer-
ders komen we dan ook diverse vertegenwoordigers uit deze rechtscolleges te-
gen. Afgezet tegen de omvang van deze bestuursorganen lag de participatie-
graad wat lager dan bij de rekenmeesters, maar in aantal deden de raadsheren
niet voor hun collega’s uit de Rekenkamer onder. Met een deelname aan de be-
dijkingen van 10 leden van het Hof van Holland op een totaal van bijna 40 func-
tionarissen in de periode tussen 1597 en 1643 en 11 raadsheren uit de Hoge
Raad was de persoonlijke betrokkenheid van deze bestuurders aanzienlijk.118 Ni-
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116  Het octrooi voor droogmaking van de Schermer: Danner, 1983, 46.
117  Danner, 1983, 46.
118  Het Hof van Holland telde 11 raadsheren. Voor de samenstelling van het Hof zie: De Blecourt en
Meij ers, 1929. De Hoge Raad telde 9 leden. Als bron voor de samenstelling van de Raad zijn de Resoluties
van de Staten van Holland gebruikt. Sinds kort zijn de aanstellingen van functionarissen verbonden aan de
Haagse overheidsinstellingen uit de periode 1428-1861 ook te vinden op Internet op de site van het Insti-
tuut voor Nederlandse Geschiedenis (ING): login: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis > Onderzoek >
Projecten > Ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861.
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colaas Cromhout, lid van het Hof van Holland sinds 1591 en president vanaf
1621, betoonde zich met 5 deelnames minstens zo gegrepen door de aantrek-
kingskracht die van de bedijkingen uitging als zijn halfbroer, de Amsterdamse
burgemeester Barthold Cromhout. Na in de Zijpe voor 41 morgen te hebben
deelgenomen, vergrootte hij zijn landbezit achtereenvolgens in de Wieringer-
waard, de Beemster, de Heerhugowaard en de Schermer. In de laatste drie pol-
ders vervulde hij tevens een rol als hoofdingeland. In totaal verwierf hij bij zijn
inschrijvingen niet minder dan 230 hectare land. De andere raadsheren deden
het wat kalmer aan. Van het Hof van Holland participeerden alleen Adriaan Te-
ding van Berkhout en Johan Loenius ieder twee keer. Uit de Hoge Raad lieten
Paulus van Asperen, Leonardus Casembroot, Rombout Hoogerbeets, Rochus
van den Honert, Reinier Pauw en Albert de Veer zich ieder twee keer zien. Alleen
Anthonie de Waal nam aan drie opeenvolgende bedijkingen deel. Ook bij de
raadsheren mocht de Schermer zich in de grootste belangstelling verheugen. De
polder telde onder haar ingelanden 6 leden van het Hof van Holland en 6 leden
van de Hoge Raad. Maar daarna was het afgelopen. In de Starnmeer lieten de
raadsheren het vrijwel geheel afweten. Alleen Reinier Pauw voegde zich daar bij
de groep investeerders onder leiding van zijn neef en naamgenoot.

Trekt de aanwezigheid van zoveel provinciale bestuurders in de polders al de
aandacht, de persoonlijke betrokkenheid van enkele landsadvocaten of raad-
pensionarissen is zo mogelijk nog opmerkelijker. Hun invloed reikte verder dan
die van de doorsnee bestuurder en verwacht mag worden dat zij een belangrijke
stem hadden in het proces dat tot octrooiverlening leidde. Belangenverstrenge-
ling speelde bij hen een nog grotere rol. Het was voor Johan van Oldenbarneveld
geen reden om zich van deze activiteit afzijdig te houden. Als eerste van deze be-
langrijke functionarissen waagde hij zich op het pad van de landaanwinning. Zijn
belangstelling voor grond in het algemeen en inpolderingen in het bijzonder
uitte zich al vóór de definitieve bedijking van de Zijpe.119 In 1993 verkreeg hij

Afb. 7.7  Nicolaas Cromhout
(links) en Adriaan Teding van
Berkhout (rechts), beiden raads-
heer in het Hof van Holland, wa-
ren bij meerdere bedijkingen betrok-
ken.

119  Den Tex, 1970), deel IV 58-61.



met enkele compagnons toestemming voor drooglegging van de Diepsmeer en
de Tjaarlingermeer in Geestmerambacht.120 Een jaar later kwam daar de Kerk-
meer nog bij. Zijn investeringen in deze 3 kleine polders, waarin begrepen een
belang van 53 morgen in de Diepsmeer, bedroegen 12.000 gulden. In de Zijpe en
de Wieringerwaard was hij goed voor respectievelijk 25 en 20 morgen, bij elkaar
waarschijnlijk nog eens ruim 8.000 gulden.121 Een objectieve standpuntbepaling
bij aangelegenheden deze polders betreffende kan van hem niet verwacht wor-
den. Zijn opvolgers, de waarnemend raadpensionaris Andries de Wit (1619-
1621), Adriaan Pauw (1631-1636) en Jacob Cats (1636-1651) volgden zijn voor-
beeld, zij het in het geval van De Wit en Cats niet gedurende hun ambtsperiode.
Anthonie Duijck, raadpensionaris van 1626 tot 1631, vormt de uitzondering in
dit illustere gezelschap; hij onthield zich van elke vorm van betrokkenheid. Ook
van Jacob Cats is bekend dat hij zich al eerder met landaanwinning bezig had ge-
houden, eerst in Zeeland en daarna in Engeland.122 Een onverdeeld genoegen
was dat niet geworden. Hij vatte zijn buitenlands avontuur als een leerzame maar
pijnlijke ervaring samen:

“Het dijcken is van outs een ongewisse kans
Maer verre boven al het dijcken buyten’s lants
Dit heeft mij ongemack en oeffening gegeven
En ’t is tot mijn verdriet mij lange bij gebleven”

Volgens Fockema Andreae beroemde Cats zich erop, dat hij zich door zijn amb-
ten niet had bevoordeeld en dat hij met name geen onroerend goed in Holland
had verworven, behalve het bescheiden Zorgvliet.123 Cats behoorde inderdaad
niet tot de grote investeerders in de Noord-Hollandse polders, maar helemaal af-
zijdig hield hij zich niet. Hij stond voor 15 morgen te boek in het kavelregister
van de Schermer, de polder die een jaar voor zijn ambtsaanvaarding als raad-
pensionaris droog viel. Lang heeft hij zijn polderkavel niet vastgehouden. Twee
jaar later, in 1637, deed hij die al van de hand. Of zijn benoeming tot raadpen-
sionaris in 1636 hem hiertoe heeft aangezet vermelden de bronnen niet, maar
misschien was hij inderdaad één van de weinige Haagse bestuurders die ethisch
handelen hoog in het vaandel had. Voor Adriaan Pauw, zijn voorganger, golden
dergelijke overwegingen niet. Hij had er geen enkele moeite mee zijn grondbe-
zit in de Purmer en de Wijde Wormer, verworven tijdens zijn pensionarisschap
van Amsterdam, in zijn daaropvolgende ambtsperiode als raadpensionaris uit te
breiden met kavels in de Schermer en de Starnmeer.

De animo om te participeren beperkte zich niet tot de Hollandse bestuursor-
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120  De Vries, 1884, 39-51
121  Als aanname voor de bedijkingskosten van de Wieringerwaard is genomen minimaal 250 gulden per
morgen.
122  Fockema Andreae, ‘Jacob Cats en de landaanwinning’ in: Zwolse reeks nr 12; Van Enthoven, 1999, 233.
123  Ibidem.



ganen. Ook belangstellenden vanuit de colleges op Generaliteitsniveau, zoals de
Staten-Generaal en de Raad van State vonden hun weg naar de polders (tabel
7.11). In het geval van de Staten-Generaal kwamen niet de gedeputeerden, maar
de ambtenaren op een wat lager niveau op de bedijkingen af: secretarissen, grif-
fiers, klerken, commiezen en deurwaarders. Hun deelname concentreerde zich
in sterke mate in de Wijde Wormer, de droogmakerij die wij al eerder als ‘Haag-
se polder’ hebben gekarakteriseerd. Een belangrijk en zeer vermogend man als
Cornelis van Aerssen, jarenlang griffier van de Staten-Generaal (1584-1623),
deed niet mee, maar zijn opvolgers Johan van Goch (1623-1628) en Cornelis
Musch (1628-1650) waren beiden betrokken bij de bedijking van deze polder.124

In de Wijde Wormer komen we verder met elk 30 morgen de commiezen van de
tresorier-generaal tegen, Andries du Fresne en zijn schoonzoon Willem Scha-
de.125 Ook de commiezen Steven Snoeck, commissaris van de monstering, Johan
van der Haer en Pieter Halling waren daar actief. Onder de investeerders be-
vonden zich verder Christiaan Huygens (in de Zijpe), secretaris van de prins en
tevens van de Raad van State, en zijn zoon Constantijn (in de Heerhugowaard),
die hem in beide functies opvolgde. Adriaan Duijck en Cornelis van der Wolf, de
achtereenvolgende secretarissen van de Staten van Holland, namen deel aan de
bedijkingen van respectievelijk de Zijpe en de Schermer.

Uit het overzicht van tabel 7.11 komt een onevenwichtige verdeling van de
Haagse bestuurders over de verschillende polders naar voren. De gewestelijke
bestuursambtenaren waren in alle polders actief, maar hun deelname richtte
zich vooral op de Wijde Wormer, de Heerhugowaard en de Schermer. Ambtena-
ren op Generaliteitsniveau waren bijna alleen maar in de Wijde Wormer verte-
genwoordigd. Deze onbalans valt moeilijk te begrijpen, tenzij we die weer in ver-
band brengen met de samenstelling van het college van bedijkers. De Wijde
Wormer was de enige polder waar het initiatief tot inpoldering van Haagse amb-
tenaren uitging en waar zij derhalve een doorslaggevende stem hadden bij de
verdeling van de gronden.126 Door hun medebestuurders in de Hollandse be-
stuursorganen voorrang te geven sloegen zij twee vliegen in één klap. Vrienden
en collega’s bewezen zij met deze geste een dienst en bij besluitvorming in zaken
de polder betreffende zou het makkelijker vallen een gunstige wending te force-
ren. Het bevoordelen van collega’s uit bestuursorganen op Generaliteitsniveau
leverde geen direct nut op, maar paste in een cultuur die zich kenmerkte door
dienst en wederdienst. In de Heerhugowaard en de Schermer lag het initiatief
aan Alkmaarse kant. Beide droogmakerijen kenmerkten zich door een grote
vraag naar kavels en tegelijkertijd een toenemende weerstand tegen de bedij-
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124  Voor details over de griffiers Van Aerssen, Van Goch en Musch zie: Knevel, 2001.
125  Voor meer gegevens over deze commiezen zie: Smit, 1977, 383 en: De Nederlandsche Leeuw, 93e jrg
(1976) kolom 282.
126  Tot de selecte groep van initiatiefnemers behoorden Rochus van den Honert en Paulus van Asperen,
beiden raadsheer in de Hoge Raad, Andries de Wit, raadsheer in het Hof van Holland en gewezen raad-
pensionaris en de advocaat Wouter van Groenewegen.



kingsplannen. De bedijkers realiseerden zich krachtige steun uit het Haagse re-
geringscentrum goed te kunnen gebruiken en aarzelden niet bestuurders uit de
Hollandse bestuurscolleges bij hun plannen te betrekken. Het gunstig stemmen
van vertegenwoordigers uit de Generaliteitscolleges had daar echter weinig zin.
Die bestuursorganen konden geen invloed uitoefenen op de gang van zaken
rondom de Hollandse droogmakerijen en de bedijkers wezen hun schaarse ka-
vels liever toe aan gegadigden van wie wel hulp te verwachten viel. Voor de be-
stuurders op Generaliteitsniveau was het daarom moeilijk, zo niet onmogelijk,
om zich ook in deze polders onder de investeerders te scharen.

Tijdens de opbouw van een nieuw regeringsapparaat in Den Haag na het uit-
breken van de Opstand stapten vele functionarissen vanuit Brussel naar het nieu-
we centrum over. Deze emigranten wisten in hun nieuwe omgeving al snel door
te dringen tot de hoogste ambtelijke echelons. Volgens Knevel bestond de eerste
generatie ambtenaren van de jonge Republiek zelfs voornamelijk uit Brabanders
en Vlamingen.127 Anders dan de uit Zuid-Nederland afkomstige Amsterdamse
kooplieden speelden de naar het noorden getrokken ambtenaren bij de finan-
ciering van de Noord-Hollandse polders echter geen rol van betekenis. Slechts
een enkeling liet zich in de polders zien. We wijzen op rekenmeester Philips Dou-
blet, advocaat-fiscaal Nicolaas van Kinschot en de aan de Oranjes verbonden se-
cretarissen van de Raad van State, vader en zoon Christiaan en Constantijn Huy-
gens. De overgrote meerderheid van de Haagse deelnemers kwam voort uit oude
Hollandse regentenfamilies. Dit had waarschijnlijk te maken met het gegeven
dat de herkomst en sociale status van de Zuid-Nederlanders het hen in later ja-
ren, op een enkele uitzondering na, onmogelijk maakten hoge posities in de
Hollandse bestuurscolleges te bezetten. Aan Leonardus Casembroot, raadsheer
in de Hoge Raad en ingeland in de Wijde Wormer en de Heerhugowaard, lukte
dat wel. Zijn familie was echter al enkele generaties eerder uit Vlaanderen naar
het Noorden geëmigreerd en behoorde dus niet meer tot de nieuwkomers.128

Voordat we deze paragraaf afsluiten willen we nog wijzen op de vele familie-
banden tussen de Haagse bestuurders in de polders, vooral waar het de ‘dienen-
de’ ambtenaren betreft. Dat deze verwantschappen een rol speelden bij het el-
kaar enthousiasmeren tot deelname ligt voor de hand. Een diepgaande analyse
van de vele relaties tussen de betrokken ambtenaren valt buiten het bestek van
dit onderzoek. We beperken ons daarom tot enkele voorbeelden. Wel heel in het
oog springend was de wijd vertakte clan rondom Nicolaas van Kinschot, afkom-
stig uit een van origine Brabantse familie.129 Via zijn zusters was hij gerelateerd
geraakt aan de commiezen Schade en Van der Haer, die op hun beurt weer ver-
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127  Knevel, 2001, 45 e.v. Als voorbeelden van eerste generatie hoge ambtenaren noemt Knevel de griffier
Cornelis van Aerssen, de secretaris van de prins en de Raad van State Christiaan Huygens en thesorier-ge-
neraal Joris de Bie.
128  Navorscher, 1900, 491-498. Smit, 1977, 385.
129  Genealogische en Heraldische Bladen, 5e jrg (1910), 6e jrg (1911) en 7e jrg (1912).



want waren aan de raadsheer Leonardus Casembroot, commies Du Fresne en de
rekenmeester Doublet.130 Nicolaas’ broer Gaspar van Kinschot was een zwager
van de commies Pieter Halling.131 We komen hen allen als investeerder tegen.
Philips Doublet raakte via zijn zoon gelieerd aan Christiaan Huygens en Corne-
lis Musch huwde een dochter van Jacob Cats. Steven Snoeck, commissaris van de
monstering, trad door zijn huwelijk met een zuster van Cornelis Musch eveneens
tot deze familieclan toe.132 Deze korte opsomming pretendeert ten genen dele
volledig te zijn. Zij illustreert wel hoe nauw sommige bij de bedijkingen betrok-
ken ambtenaren aan elkaar gerelateerd waren.

Samenvattend kunnen we stellen dat de Haagse bestuurders nauw betrokken
waren bij de Noord-Hollandse landaanwinning. Niet gehinderd door de grote af-
stand tot het Noorderkwartier namen zij in de door ons onderzochte polders
maar liefst 10 procent van de kosten voor hun rekening.133 Hun grootste bijdra-
ge leverden zij aan de bedijking van de Wijde Wormer, waar bijna de helft van de
nieuwe gronden in Haagse handen kwam. Over het algemeen bleef deelname
beperkt tot representanten uit de Hollandse bestuurscolleges. Alleen in de Wij-
de Wormer namen ook verschillende ambtenaren uit de generaliteitscolleges
aan de bedijking deel. De grote Haagse betrokkenheid vloeide voort uit de poli-
tiek van de bedijkers, gericht op het winnen van medestanders op sleutelposities.
De hoge participatiegraad van de rekenmeesters en rentmeesters illustreert de
hoge verwachtingen die deze functionarissen, met naar wij mogen aannemen
enige kennis van zaken, koesterden ten aanzien van de te behalen rendementen.

7.8  De edelen

Naast de politieke en economische elite kende de maatschappij ten tijde van de
bedijkingen nog een derde groepering waarvan verwacht mag worden dat zij be-
langstelling had voor de landaanwinning: de adel. Van Nierop heeft in zijn ana-
lyse van de Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende
eeuw uitvoerig bij deze bevoorrechte klasse stilgestaan. Nauwkeurig beschrijft hij
wanneer men tot de Hollandse adel behoorde en onder welke voorwaarden men
in de Ridderschap werd opgenomen of ‘beschreven’.134 Leden van de oude adel
vormden een klasse apart. Zij waren niet onderworpen aan het gangbare rechts-
systeem en konden als vertegenwoordigers van het platteland via een collectief
lidmaatschap van de Staten een voor zo’n kleine groepering relatief groot stem-
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130  Nederlandse Leeuw, 93e jrg (1976) kolom 282.
131  H.P. Fölting, 1985, 101-105.
132  Ibidem.
133  Het aandeel van alle Haagse investeerders, dus inclusief de ingezetenen die niet tot de ambtenaren-
kringen behoorden, lag nog iets hoger en bedroeg 12 procent van het totaal.
134  Van Nierop, 1984, 44 en 128.



pel op het beleid van het gewest drukken. Volgens een door Karel V in 1518 aan-
gepaste bepaling dienden de ‘Edele mannen’ zich als edelen te gedragen. Be-
trokkenheid bij activiteiten die ook maar iets met handel te maken hadden, kon
hun adellijke status verloren doen gaan. ‘Zich onthouden van handenarbeid,
handel en nijverheid’, zo vatte Van Nierop deze regel samen, ‘dat waren de ken-
merken van een edelman’.135 Voor hun inkomsten waren de edelen aangewezen
op de opbrengsten van landerijen en heerlijke rechten. Van oudsher bezaten zij
daarom veel grond. Winsten voortkomend uit transacties in onroerend goed wa-
ren eveneens geoorloofd. In deze paragraaf gaan wij na in hoeverre de edelen in-
teresse aan de dag hebben gelegd voor de bedijkingen.

Qua grootte van de groep stelde de adellijke klasse niet veel voor. Het ging
slechts om een beperkt aantal families en als gevolg van uitsterven verminderde
hun aantal snel. In de loop van de zeventiende eeuw liep het aantal adellijke ge-
slachten in Holland terug van ongeveer 25 in 1600 tot 21 in 1650. Aan het eind
van de eeuw was dit aantal nog verder gekrompen tot 12.136 Aangroei van de
oude adel was er niet meer bij. Adelsverheffingen dienden te geschieden door de
vorst.137 De Bourgondische hertogen maakten regelmatig gebruik van hun pre -
rogatief, maar onder de regeringen van Karel V en Filips II kwam het hier vrijwel
niet meer van. De Staten pasten het na de omwenteling op hun college overge-
gane soevereine recht ook nooit meer toe en de numerieke teruggang van de
adel zette zich tijdens de Republiek daardoor in versneld tempo door.138

Wel kwam het regelmatig voor dat regenten door buitenlandse monarchen als
dank voor bewezen diensten in een ridderorde werden opgenomen. De nieuwe
ridders adopteerden een aristocratische levensstijl, maar bereikten als nieuwe
adel toch niet dezelfde status als de oude adel. Zij bleven uitgesloten van de pri-
vileges waar de geboorte-adel aanspraak op kon maken. Tijdgenoten beschouw-
den deze ‘lagere adel’ als ‘nobiles van de derde rang’.139 Onder de Amsterdamse
en Haagse investeerders zijn we al diverse van deze nieuwe ridders tegengeko-
men. Aan machtige regenten en kooplieden als Reinier Adriaansz. Pauw, zijn
zoon Adriaan Pauw, Dirk Jansz. Bas, Anthonie Oetgens en Volkert Overlander en
aan de Haagse bestuurders Johan van Oldenbarnevelt, Albert de Veer, Jacob Cats
en zijn schoonzoon Cornelis Musch was allen deze eer te beurt gevallen.140 Wij
zullen de nieuwe adel verder buiten beschouwing laten, maar ons in het kader
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135  Van Nierop, 1984, 109.
136  Tijdens de Republiek werden diverse, hoog in aanzien staande, kooplieden en regenten van burger-
lijke afkomst door een buitenlandse monarch tot ridder geslagen. De nieuwe ridders werden in Holland
door de ‘geboorte-adel’ niet als zodanig erkend. Tijdgenoten kenschetsten hen als ‘adel van de derde rang’.
Van Nierop, 1984, 34.
137  Van Nierop, 1984, 43.
138  Volgens Van Nierop was dit niet verwonderlijk. Een door de ‘burgerlijke’ Staten afgegeven adelsbrief
zou onder de oude en nieuwe adel in binnen- en buitenland weinig erkenning hebben gekregen: Van Nier-
op, 1984, 43.
139  Van Nierop, 1984, 228.
140  Zie ook het artikel over ‘Nederlanders-ridders in de XVIIe eeuw’: de Navorscher, 14e jrg (1864) 259.



van het onderhavige onderzoek beperken tot de oude adel en meer in het bij-
zonder tot de edelen die waren beschreven in de Ridderschap. Deze selecte
groep telde in de eerste helft van de zeventiende eeuw niet veel meer dan 10 tot
12 leden.141

De invloed van de edelen in het bestuurlijke systeem was na het midden van
de zestiende eeuw sterk afgekalfd. Daarvóór waren zij rijkelijk vertegenwoordigd
in de belangrijkste bestuurlijke organen, zoals het Hof van Holland en de Re-
kenkamer, maar ten tijde van de inpolderingen waren zij daar grotendeels uit
ver dwenen.142 Alleen in de Staten van Holland konden zij bestuurlijk nog een
vuist maken. Het was de laatste politieke machtsbasis die de oude adel restte. Te-
genover de 18 zitting hebbende steden had de Ridderschap weliswaar maar één
stem, maar de daarmee gepaard gaande zeggenschap was groter dan de ge  tals -
ver houdingen doen vermoeden.143 Van Gelder wees er in het geval van de Heer-
hugowaard al op dat er voor de bedijkers in de aanloop naar hun octrooi -
aanvraag voldoende reden was om enkele leden van de Ridderschap te
‘gra ti fieren’.144

De Hollandse edelen behoorden tot de eersten die zich in de zestiende eeuw
met landaanwinning bezig hielden.145 Rond 1560 nam graaf Lamoraal van Eg-
mond het initiatief tot drooglegging van het Egmondermeer en Hendrik van
Brederode volgde zijn voorbeeld met het Bergermeer.146 Jacob van Duvenvoirde
diende omstreeks dezelfde tijd de eerste bedijkingsplannen voor de Wogmeer in,
maar de droogmaking van deze laatste polder liet om allerlei redenen nog ge-
ruime tijd op zich wachten. Pas in 1609 zag Jacob II van Wassenaar, Heer van Ob-
dam, kans het voornemen van zijn grootvader tot een goed einde te brengen.147

Bij de bedijkingen uit ons onderzoek was de betrokkenheid van de edelen
maar bescheiden. Zij ontwikkelden geen initiatieven en als financier traden zij
niet op de voorgrond.148 In alle polders tezamen tellen we slechts 5 leden van de
Hollandse Ridderschap: Aelbrecht van Beieren, Nicolaas van Bouckhorst, heer
van Wimmenum, Jacob Ottoz. van Egmond, heer van Kenenburg, Johan van
Wassenaar, heer van Duvenvoirde en Jacob Oem van Wijngaarden. In de Beem-
ster, Purmer, Wijde Wormer en Starnmeer lieten zij zich in het geheel niet zien
en in de overige polders beperkte hun deelname zich tot hoogstens 2 of 3 repre-
sentanten. Alleen in de Heerhugowaard waren zij relatief goed vertegenwoor-
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141  Voor de samenstelling van de delegatie van de Ridderschap in de Staten van Holland is gebruik ge-
maakt van de presentielijsten in de Resoluties van dit bestuursorgaan: OA Alkmaar inv. nrs. 2456. e.v.
142  Van Nierop, 1984, 187.
143  Brokken en Koolen, 1992.
144  Van Gelder, 1960, 95-96.
145  Brokken, 2000.
146  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 80. Lamoraal van Egmond had toen al ervaring opgedaan met het
droogmaken van kleine meertjes binnen het Geestmerambacht.
147  De Bruin, 2004, 48 e.v.
148  In het begin van de zeventiende eeuw nam Jacob van Duienvoorde, heer van Obdam, het initiatief tot
droogmaking van de Wogmeer. De Bruin, 2004, 50.



digd: 4 van de 9 edelen die in het jaar van verkaveling in de Staten compareer-
den, waren daar van de partij.

Van Teijlingen maakte er in zijn briefwisseling met Van Foreest, tijdens de aan-
loop naar de droogmaking van de Heerhugowaard, geen geheim van dat hij Ael-
brecht van Beieren, Johan van Wassenaar en Jacob Oem van Wijngaarden liever
buiten de deur hield, maar dat hij moeilijk om hen heen kon. Aelbrecht van Bei-
eren, zo schreef Van Teijlingen, zou als ambachtsheer van het dicht bij de Waard
gelegen Schagen ‘groote difficulteyten connen geven’ en wantrouwde hem om-
dat hij ‘contrarie insichten als de Stadt (Alkmaar) soude hebben, tot accommo-
datie vande dorpen’.149 Jacob Oem van Wijngaarden en Johan van Wassenaar
hadden geen belangen in de nabije omgeving, maar de eerste bekleedde ‘aan-
zienlijke ambten’ en de laatste was als zwager van Van Beieren op de hoogte van
de plannen en had laten doorschemeren graag onder de contractanten te wor-
den opgenomen. Van Teijlingen vreesde met de edelen het paard van Troje in
huis te halen, maar vertrouwde erop met de Haagse en Amsterdamse contrac-
tanten voor voldoende tegenwicht te hebben gezorgd: ‘dog wij mogen vertrou-
wen dat d’andere heeren wt den Haege ende van Amsterdam d’stadt sullen hel-
pen’.150 De bedijkers van de Heerhugowaard haalden zelfs nog een vierde ridder
in hun midden, Godert van Rede, beschreven in de Ridderschap van Utrecht en
gehuwd met een zuster van Van Wijngaarden.151

De relatief sterke positie van de edelen in de Heerhugowaard steekt schril af
bij die in de overige polders. Alleen in de Zijpe maakte nog een ander lid van de
Ridderschap deel uit van het college van Hoofdingelanden: Jacob Ottoz. van Eg-
mond, heer van Kenenburg.152 In geen van de andere polders hield de oude adel
zich op bestuurlijk vlak met de droogmakerijen bezig. Van de 26 ridders die in de
periode 1597 – 1643 deel uitmaakten van de Hollandse Statenvergadering waren
er dus maar 4 actief bij de grote bedijkingen betrokken en hebben er slechts 5
geld in gestoken. Als initiatiefnemer wierp, zoals gememoreerd, niemand van
hen zich op.

De bescheiden inbreng van de ridders is verrassend. Van hen mocht een meer
dan gemiddelde belangstelling worden verwacht en zij verkeerden in de gunsti-
ge positie dat de bedijkers moeilijk om hen heen konden. Mogelijkerwijs speel-
de een gebrek aan liquide middelen een rol. Over de financiële positie van de
ridders is maar weinig bekend.153 Van Jacob III van Wassenaar van Obdam werd
gezegd dat hij in 1656 grote moeite had de aankoop van Obdam te financieren.
‘Daer is geen gelt waer mede hij t’betalen (kan). Hij is te kaehl, ho tsall der niet
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149  Van Gelder, 1960, 95.
150  Ibidem.
151  Godert van Rede was in 1618 opgenomen in de Utrechtse Ridderschap: Van Gelder, 1960, 112.
152  Jacob van Egmond’s zuster Elisabeth was gehuwd met Frederik van Zeventer, die als rentmeester van
de Vronen en de Zijpen in de voorgaande decennia intensief bij de polder betrokken was geweest.
153  Van Nierop, 1984, 152.



toe komen’, had de baljuw van het dorp uitgeroepen.154 Deze verklaring lijkt in
zijn algemeenheid echter niet al te waarschijnlijk, daar de edelen in de desbe-
treffende periode hun landbezit sterk uitbreidden.

7.9  Steden

Particulier initiatief en particulier kapitaal waren de pijlers waar de landaanwin-
ning op rustte. De gewestelijke overheid droeg de diverse projecten een warm
hart toe, maar beperkte zich in haar handelen tot juridische steun en het verle-
nen van belastingfaciliteiten Tijdens de bedijking van de Zijpe sprong zij finan-
cieel bij, maar verder bleef de schatkist buiten schot. Geheel anders lag het met
de plaatselijke overheden. In de Zijpe en de Wieringerwaard lieten zij de bedij-
kingen nog aan zich voorbijgaan, maar daarna nam hun interesse snel toe (tabel
7.12). Daar waren uiteenlopende redenen voor. Allereerst lonkte het perspectief
van aantrekkende grondprijzen. Minstens even aantrekkelijk was het de kavels
water, nog voordat de gestage stroom van omslagen op gang kwam, weer van de
hand te doen. Als een stad met kavels was ‘gegratificeerd’ en geen aankoopsom
hoefde te betalen, kon zij al gelijk een aardige winst opstrijken.

Van geheel andere aard was de behoefte invloed te kunnen uitoefenen op de
infrastructuur in en rondom de nieuwe polders. De veranderingen in het land-
schap hadden grote effecten op de handelsroutes naar de steden, zodat markt-
posities werden bedreigd.155 Goede afspraken over nieuwe vaarwegen, sluizen,
bruggen en overtomen waren essentieel, maar niet voldoende. Beter was het om
met enkele vertegenwoordigers in het polderbestuur de ontwikkelingen van na-
bij in de gaten te houden en zonodig bij te sturen. De namens de stad benoem-
de hoofdingelanden en heemraden dienden echter net als alle andere bestuur-
ders te voldoen aan de voorwaarde van een minimale hoeveelheid grondbezit,
meestal 2 kavels per hoofdingeland en 1 kavel voor een heemraad. Ook om deze
reden kon het voor de steden wenselijk zijn een bepaalde hoeveelheid morgen-
talen toegewezen te krijgen. Gezien de grote vraag naar grond was een stedelijk
aandeel lang niet altijd makkelijk te verwezenlijken, maar de desbetreffende
stadsbestuurders stelden zich in hun onderhandelingen met de bedijkers hard
op en maakten maximaal gebruik van hun machtspositie. Zij konden zij zich in
de Staten immers tegen octrooiverlening verzetten.

Purmerend beet de spits af met een forse participatie in de aangrenzende
Beemster en in de Purmer en Wijde Wormer ging het op de ingeslagen weg ver-
der. Edam volgde dit voorbeeld in de Purmer, terwijl Monnickendam zowel in de
Purmer als de Wijde Wormer kavels naar zich toetrok. Alkmaar liet zich pas voor

462 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

154  Brokken, 2000.
155  Aten, 1995, 64-118.



het eerst zien in de nabij gelegen Heerhugowaard en pakte de zaken daar met
126 morgen gelijk rigoureus aan. In de Schermer, waar zo mogelijk nog grotere
belangen voor de stad op het spel stonden, verwierf de stad in eerste instantie
zelfs 700 morgen, om daar uiteindelijk 545 morgen van te behouden.156 Alkmaar
was niet de enige stad met een aandeel in de Schermer. De stedelijke participatie
bereikte daar zijn hoogtepunt. Afgezien van Medemblik, dat zich alleen in de
Heerhugowaard liet zien, namen alle steden uit het Noorderkwartier aan de be-
dijking van de Schermer deel. Ook Amsterdam, dat weinig te duchten had van
deze droogmakerij en dat zich bij voorgaande bedijkingen in het Noorderkwar-
tier afzijdig had gehouden, eigende zich met 200 morgen een aanzienlijk aan-
deel in deze polder toe.

Op het totaal van de investeringen stelden de stedelijke bijdragen niet zoveel
voor. Van de bijna 7,5 miljoen gulden die de zeven bedijkingen met achterhaal-
de kosten vergden, namen de steden 630.000 gulden voor hun rekening, nog
geen 9 procent. Alleen in de Schermer (17 procent) en de Starnmeer (12 pro-
cent) reikte het stedelijk aandeel boven de 10 procent. Voor de kleine steden
ging het niettemin om relatief grote uitgaven. In het geval van Alkmaar, dat tot
de meest draagkrachtige steden van het Noorderkwartier behoorde, gingen de
investeringen, zoals we eerder zagen, de kapitaalkracht van de stad ver te boven.
Met 545 morgen in de Schermer en 125 morgen in de Heerhugowaard moest er
240.000 gulden aan bedijkingsomslagen worden opgebracht. Op een bevolking
van niet veel meer dan 12.000 zielen kwam dat neer op een uitgave van bijna 20
gulden per inwoner.157

De Alkmaarder bestuurders realiseerden zich al snel dat de grote participaties
die zij in de Heerhugowaard en in de Schermer hadden verworven, als een mo-
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156  Toen het polderoppervlak van de Schermer na nieuwe metingen kleiner bleek dan eerst gedacht, was
Alkmaar bereid met 545 morgen genoegen te nemen. De reeds betaalde omslagen over de teruggegeven ka-
vels water ontving de stad terug.
157  Alkmaar telde in 1622 12.417 inwoners: Van der Woude, 1972, 114.

Tabel 7.12  Deelname aan de bedijkingen van stedelijke overheden.

Alk- Amster- Edam Enk- Hoorn Medem- Monni- Purmer totaal
maar dam huizen blik ckendam end

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zijpe (%)
Wieringerwaard (%)
Beemster (%) 1 1
Purmer (%) 3 3 0,8 7
Wijde Wormer (%) 1 4 5
Heerhugowaard (%) 4 2 6
Schermer (%) 9 3 2 1 1 1 0,5 17
Starnmeer (%) 4 5 3 12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: kavelregisters van de verschillende polders.



lensteen om de nek van de stad kwamen te hangen. Van de 500 morgen in de
Heerhugowaard besloten zij al in een vroeg stadium er maar 120 te behouden;
de rest werd verdeeld onder het grote aantal gegadigden in de stad.158 In de
Schermer kwam het goed uit dat de polder kleiner bleek dan eerst gedacht. Zon-
der tegenspartelen gaf Alkmaar een deel van haar grote belang op en streek de
niet betaalde inkoopsom over de desbetreffende kavels als winst op. Met 545
morgen was de stad echter nog steeds rijkelijk bedeeld. In de Starnmeer kreeg
Alkmaar 45 morgen toegewezen, maar deze participaties werden vrijwel meteen
verkocht. De opbrengst van om en de nabij 40 gulden per morgen kon de stad
goed gebruiken.159

Zelfs met haar afgeslankte investeringen was Alkmaar met afstand koploper
onder de Noord-Hollandse steden (tabel 7.12). Het machtige en veel kapitaal-
krachtiger Amsterdam bleef met haar 200 morgen in de Schermer ver bij Alk-
maar achter. Opvallend is de actieve rol die Purmerend heeft gespeeld. Deze re-
latief kleine stad verwierf niet alleen grond in de drie vlakbij gelegen
droogmakerijen, de Beemster, de Purmer en de Wijde Wormer, maar mengde
zich ook met succes in de strijd om grond in de Schermer en de Starnmeer. Alles
bij elkaar kwam deze stad in het bezit van niet minder dan 247 morgen, verdeeld
over 5 polders. De actieve rol van Purmerend had ongetwijfeld te maken met
haar ligging. Aten heeft hier al op gewezen.160 Vóór de droogmaking van de
Beemster, Purmer en Wormer bestond de omgeving van de stad grotendeels uit
water. In minder dan anderhalf decennium veranderde de situatie radicaal. Het
water maakte plaats voor grote en modern ingerichte veeteeltgebieden. Het was
van levensbelang positief op deze veranderingen in te spelen. De stad deed dat
goed en trok uiteindelijk veel voordeel uit de metamorfose van het omringende
land.

Voor het zover was drukten de almaar terugkerende omslagen echter als een
zware last op de stad. Purmerend telde in de desbetreffende periode aanmerke-
lijk minder inwoners dan Alkmaar en kreeg dus met een relatief nog hogere re-
kening te maken.161 Veelzeggend in dit opzicht is hoe de stad in de Purmer ope-
reerde. Een uitputtende investering was het laatste waar zij op zat te wachten.
Toch drongen de stedelijke bestuurders in eerste instantie aan op een aandeel
van 100 morgen in deze polder.162 De bedijkers voelden zich niet geroepen aan
dit verlangen tegemoet te komen, maar moesten wel rekening houden met de
stad. In plaats van een toezegging van 100 morgen boden zij een afkoopsom van
4.000 gulden aan, een bedrag overeenkomend met de waarde van een gratifica-
tie van 100 morgen bij de min of meer gangbare prijs van 40 gulden per morgen
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158  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 99, 9 april 1627.
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161  Purmerend telde in 1622 2.556 inwoners: Van der Woude, 1972, 114.
162  WA, OA Purmerend inv. nr. 94, 4 april 1620.



‘water’.163 De stadsbestuurders gingen niet op dit voorstel in. Zij hielden vast aan
100 morgen en probeerden het aantal morgen zelfs nog wat op te krikken. On-
dertussen mikten zij ook op een plaats in het college van hoofdingelanden, maar
realiseerden zich dat die wens wel eens niet gehonoreerd kon worden. In dat ge-
val wilden zij voor het geld gaan: ‘dat men dan die voorschreven hondert morgen
achterwege sullen laten, aennemende in plaetse derselver, die voorverhaelde
vier duysent gulden of soe veel meer als eenichsins bedongen can werden’.164 De
stad kreeg echter op beide fronten haar zin en zat nu opgescheept met 100 mor-
gen water en een kostbare investering. Het kwam daarom goed uit dat twee leden
van het stadsbestuur, de vroedschap Matthijs Melisz. en burgemeester Claes
Dirksz. Laeckenkoper, aanboden ieder 20 morgen over te nemen.165 De belan-
gen van de stad waren, zo hoopte men, bij deze regenten in goede handen.166

Men ging graag op het voorstel in en besloot ook de resterende 60 morgen ‘zoo
sij eenichsints connen’ ‘onder de burgerije’ te verkopen.167 Toen dit bijna was ge-
lukt, werd ‘geresolveert, alsoo de morgentalen in de Purmer gront op 25 morgen
nae zijn vercocht, dat burgemeesteren deselve sullen houden voor de stadt’.168

De burgemeesters konden tevreden zijn. Met hun manipulaties hadden zij kans
gezien de investeringsverplichting drastisch omlaag te schroeven, zonder de fel
begeerde vertegenwoordiging in het polderbestuur op te hoeven geven. Ver-
koop van de 75 morgen ‘water’ leverde verder nog een aardige som geld op.

Een soortgelijke ontwikkeling deed zich voor met Edam en Monnickendam.
In 1617 was met de bedijkers van de Purmer overeengekomen dat het octrooi op
naam van de twee steden zou worden aangevraagd en dat zij recht kregen op ie-
der 500 morgen.169 In het akkoord was tevens de clausule opgenomen dat de ste-
den zonder verdere restricties van hun verplichtingen afkonden en wanneer zij
maar wilden ‘de zelfde morgentaalen den meest biedende’ mochten verkopen.
Omdat de steden ook nu weer geen aankoopkosten hoefden te betalen, was dit
een zeer aantrekkelijke regeling. Zowel Edam als Monnickendam behield 100
morgen, hetgeen nog altijd neerkwam op een aanzienlijke investering, maar met
de verkoop van de overige 400 morgen kregen zij een aardige steun in de rug.
Gaan we weer uit van een geschatte verkoopwaarde van de kavels water van 40
gulden per morgen, dan leverde de overeenkomst de steden ieder 16.000 gulden
op. Bij de bedijking van de Wijde Wormer enige jaren later wist Monnickendam
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opnieuw een dergelijke regeling te treffen.170 Dit keer kreeg de stad slechts 153
morgen toegewezen. Met de verkoop van het grootste deel daarvan, 135 morgen,
kreeg zij voldoende geld in handen om de omslagen van de resterende 18 mor-
gen te voldoen.

7.10  Drijfveren

Groot was de aantrekkingskracht die van de Noord-Hollandse bedijkingen in de
zeventiende eeuw op Hollands welvarende elite uitging. De beleggers stonden in
de rij om één of meerdere kavels te bemachtigen. Zelfs steden mengden zich in
het gedrang om de morgentalen. Maar zo was het niet altijd geweest. De investe-
ringen waren aanzienlijk en dijkdoorbraken en een teleurstellende grondkwali-
teit, zoals in de Zijpe, speelden de investeerders van het eerste uur soms parten.
Toen in 1596 het besluit viel om de Zijpe nogmaals ter hand te nemen, was het
enthousiasme begrijpelijkerwijs niet erg groot. Voor financiering waren de be-
dijkers voor een aanzienlijk deel op de vroegere eigenaars aangewezen. Die
hoopten hun aan het vrije spel van getijden en stuifzand overgeleverde landerij-
en voor weinig geld weer ingedijkt te krijgen. Ook bij de bedijking van de Wie-
ringerwaard was de belangstelling matig, maar daarna keerde het tij. Vanaf de in-
poldering van de Beemster verdrongen kooplieden, regenten en hoge
ambtenaren elkaar om deel te mogen nemen. De vraag naar kavels overtrof het
aanbod en velen moesten worden teleurgesteld.

De vraag naar het waarom van deze grootschalige belangstelling is in de loop
van de tijd herhaaldelijk aan de orde gesteld. De nabij de Zijpe woonachtige
schoolmeester en notaris Dirk Adriaansz. Valcoogh was ongetwijfeld één van de
eersten die zich over de motieven van bedijkers uitliet. In 1599 voegde hij aan
zijn op rijm gesteld verslag van de ontstaansgeschiedenis van de Zijpe een kort
gedicht toe, waarin hij zijn visie kort en bondig samenvatte:

‘Om baet zijn die Sijp-heeren bij een ghecomen
Om baet hebben sij t Sijpdijcken te hant genomen
Om baet hebben sij requesten geschreven
Om baet is haer een goet Octroij ghegheven’.171

Winstbejag is sindsdien door velen als voornaamste drijfveer omarmd.172 Ver-
wonderlijk is dat niet. Projecten met aantrekkelijke rendementen hebben altijd
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170  De bestuurders van Purmerend bedongen dat als Monnickendam haar gronden weer wilde verkopen,
de stad die eerst aan Purmerend moest aanbieden. Alleen als de twee steden het vervolgens niet eens kon-
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171  Valcooch, 1740, 89. Bremer, 1984, 16.
172  De Roever, 1944, 105; De Vries en Van der Woude, 1995, 243; Aten, 1995, 65; Israel, 1996, 368.



in de belangstelling van investeerders gestaan en het tijdvak van de inpolderin-
gen kenmerkte zich door een meer dan gemiddelde hang naar nieuwe, al dan
niet speculatieve, investeringsmogelijkheden. De massale omarming van de ver-
re handel getuigde daar ook van. De ongebreidelde speculatiezucht, die tot ui-
ting kwam in de tulpomanie van de jaren dertig van de zeventiende eeuw, toont
aan dat investeerders bereid waren elke vorm van terughoudendheid van zich af
te schudden, als snelle en makkelijk te verwezenlijken winstnemingen in het ver-
schiet lagen. Van landaanwinning stelden de investeerders zich veel voor. In de
zestiende eeuw was met kleine projecten rond Alkmaar de nodige ervaring op-
gedaan, bij dijkconstructie en bemaling kon men op beproefde technieken te-
rugvallen en ook in ander opzicht kon er bij het droogmaken van meren tech-
nisch gezien weinig misgaan. Ten aanzien van de grond- en pachtprijzen waren
de verwachtingen hoog gespannen. Gedurende vrijwel de gehele periode waarin
de droogmakerijen plaats vonden zaten de grondprijzen in het Noorderkwartier
in de lift en een scenario met een continuering van de prijsstijgingen lag voor de
hand. De prijzen in de nieuwe polders mochten achter blijven bij die op het
oude land en de rendementen bij eerdere projecten vielen misschien tegen,
maar bij een doorgaande groei in de vraag naar land waren de vooruitzichten po-
sitief. Rooskleurig opgestelde begrotingen versterkten de optimistische verwach-
tingen.

In de loop van de twintigste eeuw groeide echter het inzicht dat het met de
winstgevendheid in veel polders minder rooskleurig was gesteld dan tot dan toe
aangenomen. De Roever was één van de eersten die uitvoerig bij de minder flo-
rissante gang van zaken stilstond. Karakteriseerde hij de ontwikkelingen in de
Beemster, in navolging van Vondel, nog als ‘goud uit schuim’, de Heerhugo-
waard zette hij weg als een ‘miserabele polder’.173 Vrijwel alle grote onderne-
mingen stelden teleur. En zelfs in de Beemster en de Purmer, waar de grondprij-
zen zich naar tevredenheid ontwikkelden, moesten de investeerders lang op hun
winst wachten.174 Toch twijfelde De Roever niet aan de intenties van de deelne-
mers aan de opeenvolgende projecten. Hij betichtte ‘de Waardbedijkers’, en met
hen de geldschieters in al die andere projecten, van een ‘ongelooflijke grove spe-
culatie’.175 Volgens hem zagen zij deelname aan een bedijking slechts als middel
tot snelle verrijking. In navolging van de initiatiefnemers in de Heerhugowaard
typeerde hij de participanten als graaiers ‘die meede gaerne een beet souden
hebben’.176

In recente literatuur wordt naar alternatieve motieven gezocht.177 Winstbejag
als drijvende kracht achter het groeiende enthousiasme voor deelname aan land-
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175  De Roever, 1944, 148.
176  Van Gelder, 1960, 98.
177  Zijp, 1957, 44; Noordegraaf, 2004, 60; Van Dam, 2004, 139.



aanwinningsprojecten valt moeilijk te rijmen met de vele teleurstellende erva-
ringen. Een veelheid aan suggesties komt naar voren en daarbij wordt de schijn-
werper vooral gericht op de in de eerste decennia van de zeventiende eeuw
 onder rijke kooplieden optredende mentaliteitsverandering.178 De kapitaal-
krachtige elite begon zich geleidelijk aan af te wenden van activiteiten met een
hoog winstpotentieel maar een onzekere uitkomst, zoals de verre handel. In
plaats daarvan zochten steeds meer vertegenwoordigers uit deze groep hun heil
in minder riskante beleggingen. Landaanwinning voldeed in dit opzicht aan het
gezochte profiel.179 Los daarvan bood landaanwinning de mogelijkheid tot risi-
cospreiding en kon men kapitaal voor lange tijd vastzetten. In de handel waren
de meeste investeringen kortlopend en in de nijverheid was de kapitaalbehoefte
gering.180

Beleggingen in grond worden ook in verband gebracht met de opkomende
hang naar een aristocratische levensstijl. Het bezit van een groot landgoed ver-
schafte de eigenaar prestige: ‘grondbezit gold als voornamer dan handel’.181 De
‘nouveau riche’ imiteerde hiermee de oude adel, die haar kapitaal traditioneel
in grond had vastgelegd.182 Tevens boden de landerijen de gelegenheid tot de
bouw van een luxueuze buitenplaats: ‘wie rijk was wilde dat ook tonen’.183 Hoe-
wel wij daar geen onderzoek naar hebben verricht, moet bij deze laatste hypo-
these hier een kanttekening worden geplaatst. Alom verrezen inderdaad indruk-
wekkende buitenplaatsen, waar de in de grote stad wonende eigenaars de
zomerperiode doorbrachten.184 De prachtig ogende en door bekende architec-
ten gebouwde buitenverblijven brachten ongetwijfeld aanzien met zich mee.
Maar al lieten de bezitters van grote landgoederen en riante hofsteden zich daar-
op voorstaan en beleefden zij veel genoegen aan hun mooie onderkomens, het
lijkt onwaarschijnlijk dat het vooruitzicht hierop bij besluitvorming tot participa-
tie een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Als het de beleggers vooral om pre-
stige was te doen, valt moeilijk te verklaren waarom zij zo vaak aan meer dan één
bedijking deelnamen. Ruim 100 van onze investeerders, op een totaal van iets
meer dan 700, waren bij meerdere polders betrokken. Voor een landgoed met
een imponerende buitenplaats konden ze met één investering volstaan. Moeilijk
valt vanuit die optiek ook uit te leggen waarom de investeerders het vaak niet bij
hun oorspronkelijke aanschaf lieten zitten. In alle polders kwam het voor dat zij
na verloop van tijd land bijkochten. Deze handelwijze valt maar op één manier te
interpreteren: poldergrond werd als een financieel aantrekkelijke belegging ge-
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zien. Het is trouwens de vraag of veraf gelegen en moeilijk bereikbare polders als
de Zijpe of de Heerhugowaard wel zo geschikt waren om rijkdom te etaleren.
Staan wij stil bij de talrijke kleinere beleggers in de Schermer, dan komen we tot
dezelfde conclusie. Status leverde een bezit van een paar morgen niet op. Een
grote hofstede lag bij hen zeker niet in de bedoeling. Deze participanten kwa-
men hoogstwaarschijnlijk slechts met financiële oogmerken op de bedijking af.
Of winstbejag daarbij het hoofdmotief vormde, of dat andere financiële overwe-
gingen de doorslag gaven, valt op grond van de beschikbare gegevens moeilijk
vast te stellen.

De steden die grond bemachtigden, ging het zeker niet om aanzien. Grond-
bezit was noodzakelijk voor een plaats in het college van hoofdingelanden, maar
daartoe voldeden één of twee kavels al. Zo kon Alkmaar in de Schermer volstaan
met 60 morgen. In plaats daarvan claimde de stad 700 morgen. In de Heerhugo-
waard bedong Alkmaar eveneens meer kavels dan vereist en eenzelfde verschijn-
sel deed zich voor met Purmerend, Edam en Monnickendam in de Beemster, de
Purmer en de Wijde Wormer. De steden hoopten slechts er financieel beter van
te worden. Hierbij moeten we ons realiseren dat zij geen aankoopsom hoefden
te betalen, zodat ze bij vroegtijdige verkoop van hun kavels water al gelijk een
aardige winst konden opstrijken.

7.11  Samenvatting en conclusies

De Noord-Hollandse landaanwinning tijdens de Gouden Eeuw kwam in twee fa-
sen tot stand. De eerste ronde van activiteiten, gekenmerkt door de droogma-
king van meertjes rond Alkmaar en in het Geestmerambacht en drie ongelukkig
afgelopen pogingen tot bedijking van de Zijpe, eindigde abrupt met het uitbre-
ken van de Opstand in 1568. Pas in de jaren negentig kwam de gang er weer in
(bijlage 1). De tot dan toe uitgevoerde projecten zetten de toon, maar vergele-
ken bij de stroomversnelling waarin de landaanwinning na de eeuwwisseling te-
rechtkwam, ging het om niet meer dan een bescheiden begin. De drooggelegde
meertjes vertegenwoordigden niet meer dan 7 procent van het in de periode tot
1650 aangewonnen areaal. Nog maar weinig prominenten zagen brood in deze
vorm van kapitaalsinvestering. Naast lokale bestuurders, voornamelijk uit Alk-
maar, komen we niettemin al enkele bekende namen tegen, zoals die van de ede-
len Lamoraal van Egmond en Hendrik van Brederode en de Haagse bestuurders
Johan van Oldenbarnevelt, rekenmeester Philips Doublet en de raadsheer Nico-
laas Cromhout.185 Maar daarmee hebben we het wel zo ongeveer gehad. Om zijn
plannen tot bedijking van de Zijpe te verwezenlijken, deed Jan van Scorel een be-
roep op geldschieters aan de beurs van Antwerpen. Bij de vierde en definitieve
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bedijking van de Zijpe was de belangstelling van Hollands economische en maat-
schappelijke elite voor deze betrekkelijk nieuwe vorm van geld beleggen nog
steeds gering. De overheid moest er zelfs aan te pas komen om alle kavels aan de
man te brengen. De periode van spectaculaire vermogensgroei kwam net op
gang en de stedelijke bestuurders en kooplieden stopten hun aandacht, energie
en kapitaal liever in het openleggen van de nieuwe handelsgebieden.

In de Wieringerwaard kon overheidssteun achterwege blijven en zien we de
animo onder vooral Alkmaarse regenten al enigszins toenemen. De Amsterdam-
se kooplieden van naam en faam lieten het hier echter nog grotendeels afweten.
Pas bij de droogmaking van de Beemster distantieerde de welgestelde elite zich
niet langer van deze activiteit. Niet alleen politieke machthebbers, maar ook de
grote kooplieden stonden nu vooraan in de rij om kavels te bemachtigen. Aan
kapitaal was niet langer gebrek. In de Beemster overtrof de vraag het aanbod al
en bij de Heerhugowaard en Schermer hadden de bedijkers grote moeite zich de
belangstellenden van het lijf te houden. Gegadigden werden teleurgesteld of
moesten met minder grond genoegen nemen dan waarop zij hun zinnen had-
den gezet.

Deze onbalans was van grote invloed op de samenstelling van het investeer-
dersbestand in de later klaargekomen polders. De bedijkers hadden het voor het
zeggen wie zij bij hun onderneming betrokken. Met kavels als smeergeld wonnen
zij invloedrijke functionarissen voor hun project en vergrootten zij de kans op
een voorspoedige gang van zaken. Voortaan was het moeilijk om zonder een
vooraanstaande positie in het politieke krachtenveld als financier tot de bedij-
kingen te worden toegelaten. Daarnaast gaven de bedijkers voorrang aan ver-
wanten en zakenrelaties. Als gevolg daarvan trokken ingezetenen van Amster-
dam en Alkmaar en hoge Haagse ambtenaren bij toerbeurt aan het langste eind.

Over het geheel genomen voerden Amsterdamse financiers de boventoon. In
de Beemster en de Purmer vormden zij zelfs een meerderheidsbelang. Kooplie-
den en regenten, vertegenwoordigers van de oude orde zowel als nieuwkomers,
zij droegen allen in ruime mate aan de financiering van de bedijkingen bij. Nu-
meriek waren de Amsterdamse burgemeesters en vroedschappen in de minder-
heid ten opzichte van de kooplieden, maar afgezet tegen de beperkte omvang
van hun groep waren zij opvallend dominant aanwezig. Hun hoge participatie-
graad is een aanwijzing voor de belangstelling van de gevestigde orde voor deze
investeringsmogelijkheid. Omdat de bestuurders een interessante doelgroep
voor de bedijkers vormden, was het voor hen betrekkelijk makkelijk om tot de
bedijkingen te worden toegelaten. Bij de latere droogmakerijen nam hun aan-
deel alleen maar toe.

Onder de deelnemende kooplieden bevonden zich velen die een stempel op
de nieuwe handel drukten. Kooplieden met grote belangen in de nieuwe han-
delscompagnieën, schroomden niet om zich ook in de polders te laten gelden,
in bestuurlijk opzicht en als financier. Net als bij de nieuwe handelscompagnieën
liep er geen scherpe scheidslijn tussen de oude garde en de nieuwkomers. Zo was
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er een belangrijke rol weggelegd voor uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige
kooplieden. In de Beemster overvleugelden zij hun autochtone collega’s zelfs.
De uit Antwerpen afkomstige Dirk van Os, die een leidende positie onder de be-
dijkers bekleedde, was hier ongetwijfeld mede debet aan. Bij de latere droogma-
kerijen was het aandeel van de immigranten minder spectaculair. Het is niette-
min opmerkelijk dat de nieuwkomers nog steeds zoveel kavels in handen kregen.
Zij waren immer uitgesloten van sleutelposities in het politieke bestel en dat
maakte het moeilijk daarvoor in aanmerking te komen. Hun animo om te parti-
ciperen bleef echter recht overeind.

Ook de regenten uit Alkmaar en Hoorn waren rijkelijk vertegenwoordigd, zij
het alleen in de nabij gelegen polders. Voorafgaand aan de bedijkingen van de
Heerhugowaard en de Schermer onderhandelden zij op het scherp van de sne-
de, bedongen een groot aantal kavels voor hun stad en zorgden daarbij goed
voor zichzelf. De burgemeesters en vroedschappen stonden niet alleen in hun
belangstelling; zij kregen gezelschap van allerlei andere overheidsfunctionaris-
sen. Anders dan in Amsterdam speelde de niet tot de regentenkringen doorge-
drongen burgerij in deze steden een bescheiden rol. Enerzijds was het voor deze
groep moeilijker aan de bak te komen, anderzijds was hun financiële draag-
kracht beperkt. Niettemin lieten Alkmaarders als geldschieters in de Schermer
alle andere steden ver achter zich

Voor de bestuurders uit de kleinere steden van het Noorderkwartier was deel-
name aan de landaanwinning vaak te hoog gegrepen. Waarschijnlijk liet hun ver-
mogenspositie deelname niet toe. Zelfs in polders waar hun medewerking als ge-
volg van de ligging van hun steden onmisbaar was, waren zij maar spaarzaam
vertegenwoordigd. Ook de oude adel liet zich bij de grote bedijkingen opmer-
kelijk weinig zien. Of het de edelen aan geld ontbrak of dat er andere motieven
in het spel waren, is niet duidelijk. Groot was daarentegen de betrokkenheid van
de Haagse bestuurders. Geheel in lijn met onze hypothese dat er de bedijkers
veel aan was gelegen invloedrijke bestuurders bij hun onderneming te betrek-
ken, vinden wij talrijke raadsheren en rekenmeesters in de polders terug, vooral
vertegenwoordigers van de Hollandse bestuursorganen.

Naast de vele particulieren mengden zich in de loop van de tijd steeds meer
steden in de strijd om de kavels. Zij wisten soms grote pakketten toegewezen te
krijgen, vaak meer dan waarop zij hun zinnen hadden gezet. Een deel daarvan
werd, nog voordat de werkzaamheden een aanvang namen, met winst verkocht.

Tegen de achtergrond van de vaak povere rendementen bij eerdere projecten
doet het enthousiasme dat zoveel beleggers voor de landaanwinning aan de dag
legden, op het eerste gezicht wonderlijk aan. In de recente literatuur komen we
dan ook regelmatig suggesties voor andere motieven dan winstbejag tegen. Par-
ticipatie in een bedijking bood de mogelijkheid tot risicospreiding en belegging
op de lange termijn. Daarnaast worden grondbezit en imposante buitenplaatsen
als statussymbolen voor de welgestelde elite als mogelijke drijfveer naar voren ge-
bracht. De uit het onderhavige onderzoek naar voren gekomen gegevens laten
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geen harde uitspraken over al deze hypotheses toe. Wel duiden diverse waarne-
mingen erop dat deelname in een bedijking, ondanks alle teleurstellende erva-
ringen, vanuit financieel oogpunt nog steeds als aantrekkelijk werd gezien. De
geldschieters werden in hun positieve verwachtingen gesteund door een niet af-
latende opwaartse druk op de grondprijzen, ook nog ten tijde van aanmelding
voor deelname aan de latere droogmakerijen, zoals die van de Schermer en de
Starnmeer.

In lijn met hun hooggestemde verwachtingen waren de participanten bereid
hoge bedragen neer te leggen. Gemiddeld belegden zij ruim 9.000 gulden de
man, drie keer zoveel als de aandeelhouders van de VOC in Amsterdam in 1602.
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8  Samenvatting en conclusies

In de historiografie komen we sterk uiteenlopende berichten tegen over de ren-
dementen behaald in de grote Noord-Hollandse landaanwinningsprojecten. Zo
staat de Beemster te boek als een ‘lofwaerdige dycagie’, een in financieel opzicht
uiterst geslaagde onderneming.1 De slechts twee decennia later ter hand geno-
men Heerhugowaard kreeg daarentegen het stempel ‘miserabel’ opgeplakt.2 De
gang van zaken in deze polder viel dermate tegen, dat enkele decennia na droog-
making serieus werd overwogen de polder maar weer onder water te laten lopen:
‘beter goed viswater dan slechte landbouwgrond’.3 Veel meer om deze typerin-
gen en beweringen te staven dan wat juichtonen van Leeghwater en Vondel ten
aanzien van de Beemster en enkele in sombere bewoordingen gestelde verzoek-
schriften van de Heerhugowaardse bestuurders aan de Staten hebben we echter
niet.4 En op de objectiviteit van deze bronnen valt wel wat aan te merken. Zij al-
len hadden immers belang bij een overdreven voorstelling van zaken.

Ook in ander opzicht weten we eigenlijk nog weinig van de financiële achter-
gronden van de vele bedijkingsprojecten. In deze studie is een poging onderno-
men althans gedeeltelijk in dit hiaat te voorzien. Daartoe zijn de volgende on-
derzoeksvragen geformuleerd: hoe hoog waren de investeringen, wat leverde
deelname aan een bedijking op en wie waren de geldschieters? De voor studie ge-
selecteerde polders – de Zijpe, de Wieringerwaard, de Beemster, de Purmer, de
Wijde Wormer, de Heerhugowaard, de Schermer en de Starnmeer – vertegen-
woordigen met elkaar 80 procent van de landaanwinst in het Noorderkwartier
tot 1650 en 86 procent van die in de periode 1597-1650. Het betreft twee bedij-
kingen van buiten de zeedijken opgeslibde gronden en zes relatief grote droog-
makerijen. Projecten uit de periode vóór 1597 komen in onze selectie niet voor,
evenmin als inpolderingen van kleine meertjes, hoewel die laatste numeriek in
de meerderheid waren. Van kleine polders zijn doorgaans maar weinig gegevens
uit de beginjaren bewaard gebleven. Bij het trekken van conclusies moet van-
zelfsprekend met deze onevenwichtigheid rekening worden gehouden. Van de
Zijpe is alleen de laatste en definitieve bedijking van 1597 bij het onderzoek be-
trokken.

1  De Roever, 1944, 83-95.
2  Ibidem.
3  Van de Ven, 2003, 164.
4  Hasselt, 1838, 21, 28-30; De Roever, 1944, 116 en RAA, AWH inv. nr. 151 (octrooiaanvraag uit 1674) en
RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2205 (octrooiaanvragen uit 1746 en 1790).



Om de hoogte van de investeringen vast te kunnen stellen, is het van belang de
periode van bedijking af te kunnen bakenen. Welke inkomsten en uitgaven zijn
gerelateerd aan de totstandkoming van een landaanwinningsproject en vanaf
wanneer dienen ze tot onderhoud van de gereedgekomen polder? Een scherpe
overgang in de tijd doet zich vanzelfsprekend niet voor en de rekeningboeken la-
ten zich hier niet over uit. Deze problematiek hebben we omzeild door de bedij-
kingsperiode te definiëren als de termijn waarin de jaarlijkse uitgaven bedui-
dend hoger waren dan daarna. In deze gesimplificeerde benaderingsmethode
beschouwen we alle uitgaven in de desbetreffende periode als gerelateerd aan de
bedijking, terwijl die daarna alleen nog maar voor onderhoud dienden. Aan de
inkomstenkant is een gelijksoortige aanpak gehanteerd. De hoogte van de bedij-
kingsinvestering is berekend door sommatie van alle bedragen die in de jaren
van hoge en elkaar snel opvolgende omslagen binnenkwamen. Alleen ten aan-
zien van de totstandkoming van het uiteindelijke molenbestand is voor een an-
dere aanpak gekozen. Optimalisatie van de bemaling nam doorgaans meerdere
decennia in beslag. Aangezien de daartoe benodigde aanpassingen goed traceer-
baar zijn, hebben we ook deze later plaats vindende uitgaven in het totaal van de
bedijkingskosten meegenomen.

Van een aantal polders zijn de rekeningboeken, onze voornaamste bron van
informatie, incompleet. Maar hier werkt in ons voordeel dat de benodigde mid-
delen voornamelijk door middel van omslagen bijeen werden gebracht. Hoogte
en frequentie van de omslagen zijn meestal ook buiten de rekeningboeken om
nog terug te vinden en zo kunnen we ons toch een idee vormen over de hoogte
van de investering en daarmee van de kosten van bedijking. Alleen het archief
van de Wieringerwaard laat het in dit opzicht geheel afweten.

De bedijkingskosten liepen uiteen van een half miljoen gulden in de Zijpe en
Wijde Wormer tot 2,5 miljoen gulden in de Schermer. Gezamenlijk vergden de
zeven projecten waarvan de uitgaven zijn achterhaald bijna 8 miljoen gulden. Op
basis van deze uitkomst schatten we de totale kosten van landaanwinning in het
Noorderkwartier in de periode vóór 1650, dus inclusief de droogmaking van alle
kleine meren, op 9,5 à 13 miljoen gulden.

Alles bij elkaar ging het om veel geld, anderhalf à twee keer zoveel als bijvoor-
beeld bij de oprichting van de VOC in 1602 werd opgehaald. De verschillende
Kamers van deze nieuwe onderneming brachten gezamenlijk 6,4 miljoen gulden
bijeen. Deze vergelijking gaat echter enigszins mank. De polders kwamen over
een periode van ruim een eeuw tot stand, terwijl het geld voor de VOC in één
keer bijeen werd gebracht. Beperken we ons tot de bedijking van één enkele pol-
der, dan is het bedrag dat met het meest kostbare project uit de gehele reeks was
gemoeid, de droogmaking van de Schermer (2,5 miljoen gulden), beduidend
kleiner. Voor het bij de afzonderlijke Kamers ingelegde kapitaal doet het echter
nog steeds niet onder. Alleen de Kamer van Amsterdam (3,7 miljoen gulden)
haalde meer geld op. De bedragen die de investeerders individueel in de door
ons onderzochte landaanwinningsprojecten inlegden, waren beduidend hoger
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dan in de VOC. Gemiddeld belegden zij ruim 9.000 gulden de man, drie keer zo-
veel als waarvoor de aandeelhouders van de VOC in Amsterdam in 1602 inte-
kenden.

Per aangewonnen hectare varieerden de kosten sterk. Verreweg het minste
geld waren de deelnemers kwijt in de Zijpe. De herstelwerkzaamheden in deze
polder – na drie eerdere bedijkingspogingen hoefden de bedijkers niet geheel
opnieuw te beginnen – kostten 200 gulden per hectare. In dit bedrag zijn alle be-
dijkingskosten verdisconteerd, dus ook die voor de op dat moment nog niet be-
lastingplichtige egalementsgronden en nollen van inferieure kwaliteit, ruim de
helft van het totale polderoppervlak.

Van de droogmakerijen scoorde de Beemster het laagst: 260 gulden per hec-
tare. Bij latere projecten werd het nieuwe land steeds duurder. In de Schermer
waren de participanten twee keer zoveel voor een hectare kwijt als hun voorgan-
gers in de Beemster, in de Starnmeer zelfs vier keer.

Het herstel van de dijken vormde de grootste kostenpost in de Zijpe. In de
droogmakerijen lag dat anders. Daar ging het meeste geld naar de aankoop van
een strook land rondom het droog te leggen meer. Deze post kon tot 30 procent
van de totale uitgaaf in beslag nemen. Omdat de desbetreffende grond, bestemd
voor aanleg van de ringdijk en de ringvaart, grotendeels werd verdolven, ging er
bij droogmaking ook veel land verloren. In de Schermer kwam dit neer op circa
5 procent van het aangewonnen areaal. De andere grote uitgavenposten, die
voor de ringdijk en de ringvaart, de molens en de infrastructuur, ontliepen el-
kaar procentueel niet zoveel. Zij waren ieder afzonderlijk goed voor tussen de 10
en 20 procent van de totale kosten.

Aan de grote verschillen in bedijkingskosten per hectare lagen meerdere fac-
toren ten grondslag. Als belangrijkste noemen we schaalgrootte, geldontwaar-
ding en door derden, met name het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen, opgelegde maatregelen. Ten aanzien van eerstgenoemde parameter wa-
ren de grote polders sterk in het voordeel, zij hadden een relatief korte ringdijk.
De Starnmeer en iets mindere mate de Wijde Wormer waren in dat opzicht dui-
delijk in het nadeel.

De in de eerste helft van de zeventiende eeuw voortgaande groei van de eco-
nomie, met oplopende prijzen van arbeid en grond, dreef de kosten van bedij-
king in de loop van de tijd steeds meer op. De stijging van de kosten in de Scher-
mer ten opzichte van die in de Beemster als gevolg van deze factor wordt op bijna
50 procent geschat. Kostenverhogend werkten ook de maatregelen ter compen-
satie van de sterke verkleining van de Schermer- en Raaksmaatsboezem als ge-
volg van de opeenvolgende droogmakerijen. De bestuurders van Uitwaterende
Sluizen en het waterschap dat de Raaksmaatsboezem beheerde maakten zich
hier terecht grote zorgen over. Aanvankelijk vielen de financiële consequenties
van de door hen gestelde eisen nog wel mee. In de Heerhugowaard zagen de be-
dijkers hun uitgaven als gevolg hiervan met niet meer dan 8 procent omhoog-
gaan en dat terwijl de polder zich gedwongen zag 12 strijkmolens voor haar re-

8  Samenvatting en conclusies 475



kening te nemen. Veel zwaarder kregen de Schermer en Starnmeer het te ver-
duren. In de Schermer schoten de kosten als gevolg van de aanleg van twee nieu-
we uitwateringen en de verplichting tot het graven van een wel zeer brede ring-
vaart met ongeveer de helft omhoog. Van de Starnmeer ontbreken de gegevens
voor een betrouwbare raming, maar bij deze droogmakerij waren de financiële
consequenties waarschijnlijk nog groter.

Al deze factoren bijeengenomen kwam de Beemster er het goedkoopst vanaf.
De polder was groot, kwam al in een vroegtijdig stadium tot stand en moest wel-
iswaar een nieuwe uitwatering aanleggen, maar kon voor al haar vaarten met be-
scheiden afmetingen volstaan. De Schermer profiteerde eveneens van schaal-
grootte, maar zag de kosten als gevolg van prijsstijgingen en de door
Uitwaterende Sluizen opgelegde maatregelen sterk omhoog gaan. In de Starn-
meer zat alles tegen. Het is dan ook geen wonder dat de bedijkingskosten per
hectare daar zo hoog uitvielen.

De inpolderingskosten van een buitendijks gebied als de Zijpe laten zich moei-
lijk vergelijken met die van een droogmakerij. Op het wad hoefde geen land te
worden onteigend, zodat de bedijkers een grote kostenpost bespaard bleef. De
hoge ligging van de polderbodem werkte eveneens gunstig uit. De polder kon
met een eentrapsbemaling volstaan. De zeewerende dijken daarentegen kostten
veel geld. Grotere afmetingen en afwijkende constructietechnieken waren daar
debet aan. Toch lag de bedijkingsuitgaaf per aangewonnen hectare in deze pol-
der het laagst, en dat terwijl de kosten over nog niet de helft van het polderop-
pervlak werden omgeslagen. Hier speelt vanzelfsprekend mee dat bovenstaande
analyse betrekking heeft op de vierde bedijking van de Zijpe. Grote stukken van
de ringdijk verkeerden bij aanvang van de werkzaamheden nog in goede staat.

Het benodigde kapitaal werd vrijwel geheel door de deelnemers aan de bedij-
kingen bijeengebracht. Voor iedere morgen waarop zij hadden ingeschreven
dienden zij regelmatig omslagen te betalen. Pogingen om dorpen of ambachten
die profijt hadden van de nieuwe dijken mee te laten betalen, leverden weinig tot
niets op. Inkomsten uit andere bronnen waren er ook nauwelijks. Er werd nu en
dan wel geld geleend, maar de aangegane schulden werden liefst zo snel moge-
lijk weer afgelost. Alleen in de Schermer en de Starnmeer stonden de bedijkers
aan het eind van de bedijkingsperiode noemenswaardig in het rood. Hier werd
6 (Schermer) tot 13 (Starnmeer) procent van de uitgaven met vreemd geld gefi-
nancierd. Dat men bij deze twee droogmakerijen bereid was de ingelanden met
een substantiële schuld op te zadelen, kan te maken hebben met de daar onver-
wacht hoog uitvallende uitgaven. Misschien wilden de bedijkers de participan-
ten, althans op de korte termijn, enigszins ontzien.

Wie wilde deelnemen aan een bedijking, moest zich voor enkele tientallen gul-
dens per morgen inkopen. Het geld dat daarmee binnenkwam stond los van de
omslagheffing tijdens de bedijkingsjaren. Formeel diende de opbrengst om de
kosten in de aanloopfase naar het octrooi te dekken. Het opgehaalde bedrag was
echter beduidend groter en het batig saldo verdween waarschijnlijk in de zakken
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van de bedijkers. Het leverde hen vele duizenden guldens per persoon op. Niet
iedereen hoefde te betalen. Deelnemers die de bedijkers graag bij hun onder-
neming betrokken, werden van de inkoopsom vrijgesteld.

De vraag naar het rendement op ingelegd kapitaal, de tweede onderzoeks-
vraag, laat zich niet in een enkel antwoord vangen. Daarvoor is de materie te
complex. Per polder en afhankelijk van het moment waarop de balans wordt op-
gemaakt, loopt het resultaat uiteen. Ook binnen een polder verschilden de ka-
vels sterk in kwaliteit en komen we een grote variëteit aan prijzen en rendemen-
ten tegen. We kunnen daarom niet meer dan een globaal beeld schetsen.
Opmerkelijk is de gevonden tweedeling. De investeerders in de Wieringerwaard,
de Beemster en de Purmer kwamen, na een moeizame aanloopperiode, goed
aan hun trekken, terwijl deelname in de overige polders voor het merendeel van
de participanten slecht uitpakte. Spectaculaire rendementen zoals behaald in de
handel, vooral na de snelle expansie van het Amsterdamse netwerk, komen we
nergens tegen, ook niet in de Beemster.

In de jaren direct na verkaveling waren de opbrengsten overal pover. Het wa-
terbeheer liet nog te wensen over en ontginning nam doorgaans meerdere jaren
in beslag. Het land leverde weinig op en zelfs in de uiteindelijk goed renderende
polders was voorlopig sprake van een negatief exploitatiesaldo. Na verloop van
tijd sorteerden de ontginningsactiviteiten echter effect en brachten de landerij-
en meer op dan de eigenaren aan vaste lasten kwijt waren. In alle polders zien we
dan een stijging van de grond- en pachtprijzen, zij het niet overal in hetzelfde
tempo. Maar deze ontwikkeling hield niet onbeperkt aan. Een omslag in de eco-
nomie speelde de ingelanden parten. In de jaren veertig van de zeventiende
eeuw vlakten de prijsstijgingen af, net als in het omringende oude land, en na
een piek in de jaren vijftig zette een daling in, eerst aarzelend, in de laatste de-
cennia van de eeuw steeds sneller. De grondprijzen reageerden daarbij eerder en
heftiger dan de pachtprijzen.

In de Beemster zagen de ingelanden hun investering ruim tien jaar na verka-
veling met een redelijk rendement beloond: verpachting resulteerde in een ba-
tig saldo op de jaarlijkse exploitatierekening ter grootte van 4 à 5 procent van de
oorspronkelijke investering. Bij berekening van dit percentage is geen rekening
gehouden met lagere opbrengsten en zelfs negatieve exploitatiesaldi in de voor-
afgaande periode. Rond 1630 bedroeg de exploitatiewinst al 10 procent en in de
topjaren halverwege de zeventiende eeuw werd een piek bereikt van om en de
nabij 14 procent. Ook de grondprijzen in de Beemster lieten een bevredigende
ontwikkeling zien. Die reikten al direct boven het niveau van de investering uit
en liepen uiteindelijk op tot 5 maal het geïnvesteerde bedrag. Begin jaren dertig
kwam dit neer op een waardevermeerdering van het ingelegde kapitaal met 7
procent per jaar. Daarna stegen de prijzen minder hard. Toch bedroeg het gecu-
muleerde rendement op basis van de grondprijsontwikkeling een tiental jaren la-
ter nog 4 à 5 procent. Tellen we hier de exploitatiewinst bij op, dan wordt duide-
lijk dat de deelnemers aan de bedijking van de Beemster, of hun nazaten, na
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verloop van tijd een aantrekkelijke winst opstreken. We mogen ons echter niet
blind staren op de gouden jaren in het midden van de eeuw. Als we de lage op-
brengsten in de beginperiode meewegen, blijft er van de mooie cijfers bedui-
dend minder over. Gebrek aan gegevens laat een gedetailleerde berekening niet
toe, maar cumulatief zal het gecombineerde rendement van exploitatie en
grondprijsontwikkeling niet ver boven de 10 procent per jaar zijn uitgekomen.

In de Purmer stegen de pachtprijzen sneller en liepen ze nog wat verder op
dan in de Beemster, maar als gevolg van hogere investeringskosten ontliepen de
uiteindelijke rendementen in de twee polders elkaar niet veel. Van de overige bij
dit onderzoek betrokken polders kwamen alleen de grond- en pachtprijzen in de
Wieringerwaard in de buurt van die in de genoemde twee droogmakerijen. Om-
dat we slechts een slag kunnen slaan naar de hoogte van de investeringen in deze
polder, kunnen we geen harde uitspraak doen over de behaalde rendementen.
Dat de investeerders ook in de Wieringerwaard redelijk aan hun trekken kwa-
men, is echter aannemelijk.

De participanten in de Wijde Wormer, de Heerhugowaard en de Schermer ver-
ging het minder goed. Naast een teleurstellende bodemkwaliteit kampten deze
polders met hardnekkig onkruid en in de Wijde Wormer ook nog eens met een
drassige bodem. Verder troffen de grondeigenaren het slecht dat er al betrekke-
lijk kort na bedijking een einde kwam aan de opgaande lijn van grond- en pacht-
prijzen in het Noorderkwartier. Tijdens de piek rond het midden van de zeven-
tiende eeuw werden de exploitatiekosten bij verpachting maar net door de huur
gedekt. Berekend op de eertijds gedane investering bedroeg het jaarlijkse batig
saldo hooguit 2 (Heerhugowaard en Schermer) tot 4 (Wijde Wormer) procent.
Compensatie voor eerder geleden exploitatieverliezen was er niet bij. Wel kon
men overal al snel na verkaveling zijn grond zonder verlies van de hand doen. In
de jaren vijftig kwamen de grondprijzen overeen met een waardestijging van het
geïnvesteerde kapitaal van 1 à 2 procent per jaar. Betrekken we de ontwikkeling
van de grondprijs samen met de exploitatiesaldi in onze beschouwing, dan kwa-
men de investeerders er nog steeds bekaaid vanaf.

Illustratief voor de slechte gang van zaken zijn de ervaringen van Alkmaar in de
Heerhugowaard en de Schermer. De stad had in beide droogmakerijen een groot
aandeel bedongen. Om de stadskas te ontzien, werden de investeringen gefinan-
cierd met leningen. Zodra dat kon verpachtte de stad haar kavels, maar in lijn met
de boven geschetste ontwikkelingen leverde dat weinig op. Een negatief exploi-
tatiesaldo in de eerste jaren en een hoge rentelast dwongen de stad zelfs nieuwe
leningen af te sluiten, met als gevolg een alsmaar verder oplopende schuld. In 1642,
zeven jaar na de verkaveling in de Schermer, bedroeg deze voor beide polders sa-
men 300.000 gulden. De pachtsom dekte ondertussen wel de exploitatiekosten,
maar om de toenemende rentelast te kunnen voldoen, moest de stad zich alsmaar
dieper in de schulden steken en zelfs kavels verkopen. Het grondbezit van de stad
kalfde snel af. Van de 545 morgen die Alkmaar in 1635 in de Schermer kreeg toe-
gewezen, had zij twintig jaar later nog maar 120 morgen in bezit.
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Het slechtst kwamen de investeerders in de Starnmeer er vanaf. Qua landhuur
en grondprijs deed deze polder niet veel voor de Schermer of de Heerhugo-
waard onder, maar afgezet tegen de veel hogere investeringskosten was dat vol -
strekt onvoldoende. Daar kwam nog bij dat de ingelanden in deze relatief kleine
polder ook na inpoldering met hogere omslagen werden belast. Positieve rende-
menten waren er voor hen niet bij. Zelfs gedurende de jaren vijftig van de ze-
ventiende eeuw bleef de grondwaarde ver onder het investeringsniveau en lever-
de exploitatie van de duur verworven kavels verlies op.

Ook in de Zijpe beleefden de ingelanden over het algemeen weinig plezier van
hun investering. De grondprijzen in de zogenaamd contribuabele polders ste-
gen weliswaar tot ruim boven de gedane investering, maar het gecumuleerde
rendement bleef beperkt tot enkele procenten. Met de jaarlijkse exploitatieop-
brengsten was het nog slechter gesteld. Het duurde geruime tijd totdat de in-
komsten de kosten dekten en de bescheiden opleving in het midden van de eeuw
maakte de eerder geleden verliezen niet goed.

Na een aanloopperiode, nodig voor ontginningsactiviteiten, weerspiegelde de
prijsontwikkeling van het nieuwe land die op het omringende oude land, zij het
op een aanzienlijk lager niveau. Zelfs in de Beemster haalden de grondprijzen
rond de piek van 1650 nauwelijks de helft. Hogere vaste lasten waren hier debet
aan. De voor lasten geschoonde pachtprijzen laten eenzelfde achterstand zien.
Als de investeerders toen zij instapten van prijspariteit uitgingen, kwamen zij be-
drogen uit. De grond en pachtprijzen stonden wel in dezelfde verhouding tot el-
kaar. Zowel in het oude land als in de nieuwe polders leverde grondbezit betrek-
kelijk weinig op, ongeveer 2 procent. Dat gold in goede zowel als slechte jaren.
Ook tussen de polders onderling was er in dit opzicht weinig verschil.     

De derde en laatste onderzoeksvraag richt zich op de geldschieters. Wie waren
zij en waar kwamen zij vandaan? Naar de kapitaalverschaffers van de droogma-
kerijen in de zestiende eeuw is door ons geen gericht onderzoek verricht. Het
ging vooralsnog om betrekkelijk kleine projecten, waar niet al te veel kapitaal
mee was gemoeid. In de literatuur valt terug te vinden dat zich onder de initia-
tiefnemers, naast lokale bestuurders, vertegenwoordigers van de oude adel be-
vonden, zoals Lamoraal van Egmond en Hendrik van Brederode. Ook komen we
diverse representanten uit de hoogste gewestelijke bestuursorganen in den Haag
tegen, zoals Johan van Oldenbarnevelt, Philips Doublet en Nicolaas Cromhout.
Zij behoorden stuk voor stuk tot de crème de la crème van Hollands economi-
sche en maatschappelijke elite. Geheel anders ging het toe bij de bedijkingen
van de Zijpe, waar de Hollandse elite het vooralsnog liet afweten. De eerste aan-
zetten kwamen vooral met geld van Zuid-Nederlandse investeerders tot stand. Bij
de vierde en laatste poging in 1597 waren de rollen omgedraaid. De oude grond-
eigenaren en hun nazaten namen nog wel een substantieel deel van de kosten
voor hun rekening, maar de herstelwerkzaamheden werden toch grotendeels
door ingezetenen uit Amsterdam en Alkmaar gefinancierd. Groot was de animo
niet. Bij uitzondering participeerde daarom dit keer ook de overheid.
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Kort na de overgang naar de zeventiende eeuw kwam verandering in deze si-
tuatie. De spectaculaire groei van de handel zorgde voor een snelle aanwas van
kapitaal en van de bedijkingen ging een steeds grotere aantrekkingskracht uit.
De bedijkers kregen moeite om aan de vraag naar deelname te voldoen. Politie-
ke machthebbers en gerenommeerde kooplieden, die enkele jaren eerder nog
maar mondjesmaat van de partij waren, verdrongen elkaar om mee te mogen
doen. Bij de toewijzing van participaties maakten de bedijkers handig gebruik
van deze grote belangstelling om invloedrijke regenten achter hun plannen te
krijgen. Daarnaast gaven zij voorrang aan familieleden, vrienden en goede rela-
ties. Deze aanpak was van grote invloed op de samenstelling van de investeer-
dersbestanden.

De grootste groep van investeerders kwam uit Amsterdam. In de Beemster en
de Purmer vormden de regenten en kooplieden uit deze stad een meerder-
heidsbelang. Onder de participanten vinden we vertegenwoordigers van de ge-
vestigde orde zowel als immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden. In de Beem-
ster lieten de nieuwkomers hun autochtone collega’s zelfs achter zich, maar net
als bij de nieuwe handelscompagnieën liep er geen scherpe scheidslijn tussen de
oude en de nieuwe garde. De hoge participatiegraad van regenten toont aan dat
landaanwinningsprojecten ook op de oude Amsterdamse families een grote aan-
trekkingskracht uitoefenden. Daarbij moet worden aangetekend dat de bestuur-
ders een interessante doelgroep vormden en relatief makkelijk een aandeel in de
bedijkingen konden verwerven. De vooraanstaande plaats van de Zuid-Neder-
landse immigranten op de deelnemerslijsten, daarentegen, is opmerkelijk. Tij-
dens de jaren van bedijking waren zij immers nog niet tot de meest invloedrijke
bestuurscolleges doorgedrongen. Dat zij bij latere projecten een meer beschei-
den rol speelden, kan hier mee samenhangen. Waarschijnlijk werd het steeds
moeilijker tot de selecte groep van participanten door te dringen.

Ingezetenen uit Alkmaar en, in mindere mate, Hoorn waren eveneens rijkelijk
vertegenwoordigd, zij het de Alkmaarders alleen in de nabij gelegen polders. In
de Beemster, Purmer en Wijde Wormer waren zij notoir afwezig. Vooral de be-
stuurlijke elite in deze steden deed zich gelden. Van de Alkmaarse vroedschap-
pen uit de jaren tussen 1596 en 1643 nam driekwart aan tenminste één bedijking
deel. In de Schermer wisten alle in het jaar van inschrijving in functie zijnde
vroedschapsleden en (oud-)burgemeesters uit deze stad een stuk grond te be-
machtigen. Naast de regenten staken ook veel andere ingezetenen uit Alkmaar
en Hoorn geld in de bedijkingen. Zij waren vaak gelieerd aan de regentenklasse,
zelf op een lager plan bij het stadsbestuur betrokken of als kleine zelfstandige ac-
tief in de handel of dienstverlening. Grote kooplieden, zoals in Amsterdam, ken-
den Alkmaar en Hoorn niet, maar deze ondernemers hadden genoeg vermogen
opgebouwd voor een deelname van beperkte omvang.

De deelname vanuit andere steden in het Noorderkwartier was betrekkelijk ge-
ring. De bestuurders van Purmerend, Edam en Monnickendam bemoeiden zich
intensief met de droogmaking van de meren in de directe omgeving en claimden
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forse participaties op naam van hun stad. Weinigen zagen echter kans om zelf
aan de bedijkingen deel te nemen. De financiële draagkracht van deze bestuur-
ders liet dat waarschijnlijk niet toe.

De rol van de oude adel was eveneens beperkt. Trokken de edelen bij een aan-
tal bedijkingen in de zestiende eeuw het initiatief nog naar zich toe, bij de grote
landaanwinningsprojecten in de zeventiende eeuw was hun betrokkenheid be-
scheiden. Naar de beweegredenen die hen weerhielden van een meer uitbundi-
ge opstelling is verder geen onderzoek gedaan. Groot was daarentegen de be-
trokkenheid van de Haagse bestuurders. Het bedijkingsavontuur trok hen
duidelijk aan en er was de bedijkers veel aan gelegen deze invloedrijke bestuur-
ders bij hun onderneming te betrekken. In de Wijde Wormer lag het initiatief
zelfs aan de Haagse kant.

In de loop van de tijd toonden ook steeds meer steden belangstelling voor fi-
nanciële deelname. Vooral steden in de nabijheid van de droog te maken meren,
wier medewerking in de Staten voor octrooiverlening onmisbaar was, maakten
handig gebruik van hun positie om grote participaties toegewezen te krijgen.
Een inkoopsom hoefden zij niet te betalen. Een uitputtende reeks van omslagen
over een aanzienlijke hoeveelheid kavels betekende echter nog steeds een zware
financiële belasting en zij deden daarom een groot aantal morgen soms al snel
weer van de hand. Door naast een vergoeding voor de eventueel reeds betaalde
omslagen ook een bedrag ter hoogte van de inkoopsom te vragen, werd een aar-
dige winst opgestreken.

Winstbejag is in de historiografie door de eeuwen heen als voornaamste drij-
vende kracht achter de spectaculaire investeringsgolf in de Noord-Hollandse
landaanwinning aangemerkt. Totdat men in de afgelopen decennia, tegen de
achtergrond van de in veel polders zo teleurstellend verlopen prijsontwikkeling,
naar andere motieven op zoek ging. Een rijke schakering aan suggesties was het
resultaat. Grondbezit in de nieuwe polders bood de mogelijkheid tot risicosprei-
ding en in land kon men zijn kapitaal, anders dan in de handel, voor langere tijd
vast leggen. Bij deelname in een bedijking liep men ook relatief weinig risico. Er
was aardig wat ervaring opgedaan en de te gebruiken technieken hadden zich
voldoende bewezen. Daarnaast wordt gewezen op de in deze jaren opkomende
hang naar een meer aristocratische levensstijl. Grondbezit gold als voornamer
dan handel. Voor de gefortuneerde kooplieden kwamen de bedijkingen daarom
op het juiste moment. Zij konden voor een aantrekkelijke prijs land aanschaffen
en daar een imposante buitenplaats op neerzetten.

Genoemde motieven hebben ongetwijfeld alle een rol gespeeld. Niettemin is
het beeld dat uit dit onderzoek oprijst, dat het merendeel van de investeerders
vooral met een winstoogmerk op de bedijkingen afkwam. De gretigheid waar-
mee de welgestelde elite zich om de kavels water verdrong en de grote bedragen
die de deelnemers in de projecten stopten, vallen anders moeilijk te verklaren.
Een groot aantal nam zelfs aan meerdere bedijkingen deel. De steden kan het al
helemaal niet om statusverhoging te doen zijn geweest.
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Bij nadere beschouwing is het ook helemaal niet zo verwonderlijk dat de in-
vesteerders, ondanks de teleurstellende resultaten bij een aantal voorafgaande
projecten, nog steeds vertrouwen in de goede afloop hadden. Op het moment
dat zij voor hun investeringsbesluit stonden, ook bij de Schermer en de Starn-
meer, hield de grote vraag naar grond in het Noorderkwartier nog onvermin-
derd aan. En al haalden de grondprijzen in de polders het niet bij die in het
oude land, het lag voor de hand dat deze uiteindelijk ook in de nieuwe polders
in de prijsstelling tot uiting zou komen en dat forse winsten in het verschiet la-
gen. Valcoogh’s constatering dat het de investeerders in de Zijpe vooral om
‘baet’ te doen was, lijkt ook bij de latere bedijkingen nog steeds van kracht. En
niet voor niets prijst Leeghwater in het jaar dat de Starnmeer droogviel de droog-
making van de Haarlemmermeer aan als het toegankelijk maken van een ‘groote
Silver en Gout-Mijn’, (...) daar veel van de alderbeste kostelijkste schatten in ver-
borgen zijn’.5
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Bijlagen

Bijlage 1  Landaanwinning in Noord-Holland boven het IJ (exclusief Texel) vóór 1650

bedijking                drooggevallen/  opper- bedijking                drooggevallen/ opper-
verkaveling   vlak                               verkaveling      vlak

(jaar) (ha) (jaar) (ha)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Achtermeer 1533 35 Etersheimerbraak 1632 48
Dergmeer 1542 45 Schaapskuilmeer 1632 75
Kromwater 1546 17 Bleekmeer 1632 75
Kerkmeer 1547 65 Braken onder Obdam 1632 57
Weidgreb en Rietgreb 1548 92 Tjaddinxrijtpolder 1632 22
Dielofsmeer 1557 27 Bedijkte Leek of Kleine Waal 1633 9
Daalmeer  1561 91 Wilmkebreek 1633 28
Vronermeer 1562 105 De Brake 1634 110
Bergermeer 1564 620 Berkmeer 1635 280
Egmondermeer 1564 686 Braakpolder onder Winkel 1635 75
Heilooërmeer 1567 45 Schermer 1635 4770
Zwijnsmeer 1567 16 Woudmeer 1635 220
Boekelermeer 1568 340 Lichtewater 1636 22
Kleimeer 1568 70 Enge Wormer 1637 165
Slootgaard 1590 235 De Vliet 1638 19
Diepsmeer en Tjaarlinger- Kolk van Dussen 1641 100

meer 1595 227 Oudedijkje 1642 28
Zijpe en Hazepolder 1598 6755 Starnmeer en Kamerhop 1643 627
Wogmeer     1609 690 Nederlandspolder 1644 19
Wieringerwaard 1611 1859 Sapmeer < 1656 29
Beemster 1612 7100 Noordeindermeer 1647 218
Callantsoog 1612 773
Purmer 1622 2756
Baarsdorpermeer 1624 210
Buikslotermeer 1624 362
Wijde Wormer 1626 1620
Grote Waal 1627 57
Belmermeer 1628 139
Broekermeer 1628 331
Bennemeer 1630 120
Schagerwaard of Witsmeer 1630 470
Zuiderbraak en Bedijkte Waal 1631 13
Noorderbraak 1631 5
Braakpolder onder Hoogwoud 1631 60
Heerhugowaard 1631 3500
Schaalsmeer 1631 57
Volendammermeer 1631 25
Warmenhuizer Kerk- of 

Debbemeertje 1631 25
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: het totale oppervlak van de polders wordt hier weergegeven. Dat is vaak beduidend groter dan
het contribuabele oppervlak.
Bronnen: Schultz, 1992,477-483; Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 308-309.



Bijlage 2  Tijdschema van de bedijkingen 

Zijpe Wwd Bm Pur Wor Hhw Sch Str
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
vorming compagnieschap 1607, 1624,

14 apr 20 mrt
akkoord tussen bedijkers en:

Uitwaterende Sluizen 1607, 1617, 1623, 1625, 1631, 1632,
19 sep mrt 30 nov 9 jan 19 sep 24 mrt
1611, 1618, 1640,
4 juni 30 mei 3 jul

Alkmaar 1617, 1624, 1630, 1631,
apr 29 apr 10 nov 2 dec

1642,
9 mei

Hoorn 1607, 1628, 1630,
24 okt 29 dec 27 nov

Edam 1617, 1624,
11 mrt 20 mrt

Monnickendam 1617, 1624,
16 mrt 22 mrt

Purmerend 1623,
23 mrt

1624,
14 mrt

1624,
6 mei

octrooi
aanvraag 1595, 1597 1607, 1623,

4 dec 9 mei 20 dec

verlening 1596, 1597, 1607, 1617, 1624, 1625, 1631, 1632,
20 sep 6 sep 21 mei 10 juni 25 mrt 11 mrt 26 sep 30 mrt

uitbreiding 1603, 1610, 1625, 1627, 1639,
5 sep 15 feb 18 mrt 2 apr 15 apr
1608,

19 juli
bedijking

start 1597, 1608, 1619 1624, 1633,
mei mrt mei feb

ringdijk dicht 1597 1620, 1624, 1629, 1634,
29 okt sep eind juni

droogvallen n.v.t. n.v.t. 1612, 1626, 1635, 
4 jul feb zomer

verkaveling 1598, 1611, 1612, 1622, 1626, 1631, 1635, 1643,
6 april 12 juli 30 jul 12 aug 1 aug 20 jun 25 okt 27 aug

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: het ontbreken van een datum in bovenstaand overzicht wil niet altijd zeggen dat de desbe-
treffende gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden. Soms is deze niet bekend.
Bronnen: Aten, 1995, 64-118; Belonje, 1929, 6-8; Belonje, 1933, De Zijpe, 60, 62 en 72; Belonje, 1945,
70, 74; Jonker, 1960, 1-4; Borger en Bruines, 1994, 50-54; Bouman, 1857, 3, 35-36, 74, 79, 113, 123,
127, 133; De Goede, 1922, 25; Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 148; WA, AWWo inv. nr. 29; WA, AWP
inv. nr. 583.
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Bijlage 3  Hoofdingelanden ten tijde van de bedijkingen

polder hoofdingeland woonplaats  hoofdingeland hoofdingeland
vanaf op de dag van 

octrooiaanvraag verkaveling
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zijpe 

Anthonisz., Adriaan (Metius) Alkmaar x x
Bardesius, Willem Willemsz. Amsterdam x x
Bijleveld, Pieter Hendriksz. Alkmaar x x
Clock, Pieter Harmansz. (van Persijn) Alkmaar x x
Coetenburg, Adriaan Maertsz. Alkmaar x x
Comans, Claes Garbrandsz. Alkmaar x x
Cromhout, Barthold Adriaansz. Amsterdam x x
Doublet, Philips Jansz. (Grafelijkheids Rekenkamer) Den Haag x x
Egmond van, Jacob Ottoz. Den Haag x x
Pauw, Pieter Jacobsz. (Grafelijkheids Rekenkamer) Alkmaar x
Schaap, Jacob Pietersz. Amsterdam x x
Schouten, Willem Jansz. Alkmaar x x

Wieringerwaard
Coetenburgh, Adriaen Maertsz. Alkmaar x x
Cromhout, Barthold Adriaansz. Amsterdam x x
Gardijn, Adriaan du Alkmaar x x
Schaap, Jacob Pietersz. Amsterdam x x
Zeventer van, Otto Den Haag x x

Beemster
Bambeek, Nicolaas van Amsterdam x
Basius, Johan den Haag x x
Binnenblijf, Jan Woutersz. Hoorn x
Bisschop, Rem Egberts. Amsterdam x
Blomaart, Thomas Haarlem x
Boom, Abraham Pietersz. Amsterdam x
Boom, Pieter Amsterdam x
Buijes, Jan den Haag x x
Coene, Tobias de Amsterdam
Cromhout, Barthold Adriaansz. Amsterdam x x
Cromhout, Nicolaas Adriaansz. den Haag x x
Croock, Jan Claesz. Amsterdam x x
Grootenhuis, Arent ten Amsterdam x x
Grootenhuis, Jan ten Amsterdam x
Hellings, Jan Amsterdam x
Hogerbeets, Rombout den Haag x x
Meerman, Dirk Gerritsz. Delft x
Oldenbarnevelt, Elias van Rotterdam x
Os, Dirck van Amsterdam x x
Os, Hendrik van Amsterdam x x
Pellicorne, Jan Amsterdam x
Peijn, Augustijn van 
Poppen, Jacob Jansz. Amsterdam x x
vertegenwoordiger van de stad Purmerend Purmerend x
Santen, Jan van den Haag x
Spiegel, Laurens Jansz. Amsterdam x
Teding van Berkhout, Adriaan den Haag x x
Veen, Nicolaas Hoorn x
Veer, Albert Albertsz. de den Haag x
Warwijk, Wijbrant Gerbrantsz. Amsterdam x
Vollenhoven, Lambert Wijngaartsz. van Oosthuizen x
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Purmer Oosthuizen x
Bruijning, Albert Fransz. Enkhuizen x x
Cromhout, Barthold Adriaansz. Amsterdam x x
Hooft, Pieter Jansz. Amsterdam x x
Latfeur, Charles de Amsterdam x
Oetgens, Frans Hendricksz. Amsterdam x
Overlander, Pieter Claesz. Amsterdam x
Overlander, Volkert Claesz. Amsterdam x x
Pauw, Adriaan  Reijniersz. Amsterdam x x
Riccen, Fentidius Den Haag x
Teding van Berkhout, Adriaan Jansz. Den Haag x
Teding van Berkhout, Pieter Jansz. Monnickendam x x
Tholincx, Dirk Amsterdam x
vertegenwoordiger van de stad Edam Edam x x
vertegenwoordiger van de stad Edam Edam x x
vertegenwoordiger van de stad Monnickendam Monnickendam x x
vertegenwoordiger van de stad Monnickendam Monnickendam x x
vertegenwoordiger van de stad Purmerend Purmerend x x
vertegenwoordiger van de stad Purmerend Purmerend x x

Wijde Wormer
Asperen, Paulus van den Haag x x
Colterman, Johan Johansz. Haarlem x x
Groenewegen, Wouter van den Haag x x
Honert, Rochus van den den Haag x x
Nieuwstad, Cornelis van der Purmerend x x
Snoeck, Steven den Haag x x
Wit, Andries Cornelisz. de den Haag x x
vertegenwoordiger van de stad Purmerend Purmerend x x
vertegenwoordiger van de stad Purmerend Purmerend x x
vertegenwoordiger van de stad Monnickendam Monnickendam x x

Heerhugowaard
Asperen, Paulus van den Haag x x
Basius, Johan den Haag x x
Beieren van Schagen, Aelbrecht van den Haag x x
Bicker, Andries Gerritsz. Amsterdam x
Cromhout, Adriaan Bartholdsz. Amsterdam x
Cromhout, Barthold Adriaansz. Amsterdam x
Cromhout, Nicolaas Adriaansz. den Haag x x
Foreest, Nanning Nanningsz. van Alkmaar x x
Loon, Hans Willemsz. van Amsterdam x x
Oetgens, Frans Hendricksz. Amsterdam x
Oetgens, Anthonie Fransz. Amsterdam x
Oudensteijn, Matthijs Gillisz. van Alkmaar x x
Panhuis, Gilles van Leiden
Poppen, Jacob Jansz. Amsterdam x
Reede, Godard van  Utrecht x x
Rossem, Adriaan van Utrecht x
Teijlingen, Floris Cornelisz. van Alkmaar x
Veen, Adriaan Simonsz. van Alkmaar x x
Wassenaar, Johan van den Haag x
Oem van Wijngaarden, Jacob Gerritsz. den Haag x x

Schermer
Bicker, Andries Gerritsz. Amsterdam x x
Cromhout, Nicolaas Adriaansz. Den Haag x x
Foreest, Nanning Nanningsz. van Alkmaar x x
Foreest, Johan Jacobsz. van Hoorn x x
Groot, Jacob Meijndertsz. Alkmaar x
Jacot van Axele, Eduard Balthasarsz. Alkmaar x x
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Jager, Willem Claesz. (namens Hoorn) Hoorn x x
Jong, Adriaan Dirksz. de Alkmaar x x
Kessel, Pieter Willemsz. Alkmaar x x
Nijenburg, Gerard Jansz. van Egmond van de Alkmaar x x
Nijenburg, Thomas Cornelisz. van Egmond van de Alkmaar x x
Oudensteijn, Matthijs Gillisz. van Alkmaar x x
Oijen, Jan Pietersz. van Alkmaar x x
Pauw, Pieter Jacobsz.     Alkmaar x x
Pauw, Reijnier Reijniersz. Den Haag x x
Sevenhuijsen (Seijlmaecker), Cornelis Thomasz. 
(namens Alkmaar) Alkmaar x x
Stoop, Jan Pietersz. Alkmaar x
Stuijling, Maarten Adriaansz. Alkmaar x
Teijlingen, Jacob Jacobsz. van (namens Alkmaar) Alkmaar x

Starnmeer
vroedschap van de Rijp De Rijp x
Groot, Allard de  (namens Hoorn) Hoorn x
Hasselaar, Dirck Pietersz. Amsterdam x
Pauw, Reinier Adriaansz. Amsterdam x
Takesz., Crijn (namens Enkhuizen) Enkhuizen x
Berkhout, Lauris Jacobsz. (namens Purmerend) Purmerend x

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder, 80 en bijlage 11-12; Jonker, 1960, 61-62; Bouman,
1857, 47, 105 en 134; WA, AWP inv. nrs. 109, 293, 294 en 583 (kavelcondities); WA, AWWo inv. nrs. 2
(kavelcondities) en 19 (20 juni 1624); RAA, AWH inv. nr. 637 (kavelcondities); Belonje, 1929, 51; Van
Gelder, 1960, 91-117; RAA, AWS inv. nrs. 374, 375 en 774 (kavelcondities); Belonje, 1933 De Scher-
meer, 77-78; RAA, AWSt inv. nrs. 1 (7 juli 1638) en 30 (kavelcondities); Visser, 1992, 70-71.
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Bijlage 4  Investeerders

Deze bijlage bevat in alfabetische volgorde de namen van de investeerders, die voorkomen in de kavel-
registers van de bij dit onderzoek betrokken polders. 
Van elke investeerder zijn, voor zover bekend, aangegeven:
– het jaar van geboorte (geb.) en overlijden (ovl.).
– de woonplaats ten tijde van de bedijking.
– gegevens ten aanzien van beroep, functie in het openbaar bestuur en/of het bezit van een heerlijk-
heid. De tabel beperkt zich tot één of enkele gegevens en geeft geen volledige opsomming.
– het aantal bij dit onderzoek betrokken bedijkingen waaraan de investeerder deelnam (N).
– het aantal morgen waarop een investeerder in een bepaalde polder bij verkaveling recht had.
De namen van de polders zijn in de tabel als volgt afgekort: Wieringerwaard: Wwd, Beemster: Bm, Pur-
mer: Pur, Wijde Wormer: Wor, Heerhugowaard: Hhw, Schermer: Sch en Starnmeer: Str.
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Bijlage 5  Ontwikkeling van het molenbestand in de diverse polders

De relatief hoog gelegen Zijpe en de Wieringerwaard konden beide met een eentrapsbemaling toe.
De Zijpe kende echter, anders dan de Wieringerwaard, aanzienlijke hoogteverschillen. Deze polder
werd daarom opgedeeld in twintig afdelingen, ieder verantwoordelijk voor het eigen waterbeheer en
met een eigen molen.1 Deze molens maalden het polderwater in een stelsel van sloten en vaarten, dat
functioneerde als een binnenboezem, en van waaruit het overtollige water aan de noordkant van de
polder bij laag tij via sluizen in zee stroomde. Bij de bedijking van 1597 gingen de bedijkers er nog
vanuit dat ze twee maaltrappen nodig hadden. In het uiterste noorden van de polder plaatsten ze
daarom ook nog eens 5 strijkmolens, die het boezemwater omhoog maalden in een speciaal voor dat
doel aangelegde kolk. Van daaruit kon het water makkelijk op zee worden geloosd. De eerste 2 strijk-
molens verrezen in 1597 en in 1601 kwamen er 3 bij.2 Deze maatregel bleek echter overbodig. In
1609 en 1610 verdwenen de strijkmolens weer.3

Rond 1600, kort na de bedijking, telde de polder 21 molens: 2 strijkmolens en 19 poldermolens.4

Daar kwamen dus al snel 3 strijkmolens bij, terwijl het aantal poldermolens in de loop van de jaren
ook sterk toenam (tabel B.5.1). Alle afdelingen schaften er uiteindelijk één aan, soms deden twee af-
delingen dat gezamenlijk, en enkele afdelingen plaatsten meerdere molens.5 Op de in 1665 versche-
nen polderkaart van Jan Dirksz. Zoutman staan er 36 weergegeven. Dat waren lang niet allemaal gro-
te, achtkantige bovenkruiers, er bevonden zich ook kleinere types onder.6 In de jaren daarna traden
nog diverse veranderingen op, maar wat bleef was de eentrapsbemaling.

Nemen we de door Zoutman geschetste situatie als uitgangspunt, dan was de molendichtheid in
de Zijpe relatief laag: 247 morgen (173 ha) per molen. Deze gunstige ratio had de polder te danken
aan haar relatief hoge ligging.7 Gaan we echter uit van het contribuabele oppervlak – de eigenaars
van de contribuabele landen namen alle kosten voor hun rekening – dan ligt dit kengetal een stuk
ongunstiger: 111 morgen of 78 ha per molen. Zelfs een diepe droogmakerij als de Schermer kwam
er beter vanaf (tabel 5.10).

1  De financiële gegevens met betrekking tot de poldermolens vinden we daarom niet terug in de reke-
ningboeken van de gehele polder, zoals in het geval van de strijkmolens, (de ‘gemenelants molens’), maar
in die van de afdelingen. Zie ook: Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder, 88.
2  RAA, AWZ inv. nr. 179 f. 123 en inv. nr. 182 f. 102. De in 1601 bijgeplaatste strijkmolens worden in de re-
cente literatuur nergens vermeld. Over het algemeen gaat men ervan uit dat er slechts 2 of 3 molens aan de
kolk hebben gestaan.
3  RAA, AWZ inv. nr. 183 f. 4-5. Drie van de strijkmolens werden voor in totaal 5.600 gulden verkocht aan
de Wieringerwaard.
4  Kavelkaart gekarteerd door Gerrit Dirksz. Langedijk, gegraveerd door B. van Deutecum (Doetecomius).
Provinciale Atlas Noord-Holland, Haarlem, kaarten en kaartboeken. De afdelingen R en S deden het voorlopig
zonder bemaling. De afdelingen A, O en V bundelden hun krachten met de naburige afdelingen B, T en P,
die elk 2 molens plaatsten. In afdeling P kwamen zelfs 3 molens te staan.
5  In de Zijpe werden molens ook gebruikt om bij droogte water omhoog te malen naar de hogere ge-
deelten van de polder.
6  Keunen, 1981, 104. Van Loo, 2001.
7  Baptista Doetecomius vermeldde op de in 1600 gegraveerde kavelkaart een oppervlak van 9.060 morgen
voor de Zijpe. Wij gaan echter uit van het oppervlak geschoond voor wegen, vaarten en sloten. Volgens de
in 1598 verschenen kavelcondities was dit 8.891 morgen (6.241 ha) groot: RAA, AWZ inv. nr. 11 f. 62.
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Tabel B.5.1  Ontwikkeling van het molenbestand in de Zijpe.

polderafdeling en kavel 1600 1617 1665
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
strijkmolens of 'gemenelants' 
molens bij de Grote Sluis 2 (in 1601: 5)

Bk 1 1 1
Be 1 1
Ci 1
Ca 1
Ce 1
Dk 1 1 1
Ec 1 1 1
Ff 1 1 1
Gc 1
Gg 1 1 1
Hb 1 1 1
Ii 1 1 1
Kk 1 1 1
Li 1 1 1
Mk 1 1 1
Mg 1
Md 1
Nb 1
Nh 1 1 1
Ok 2
Pd 1 1
Pe 1 1
Pf 1 2 1
Qa 1
Qf 1 1
Ra 1
Rf 1
Se 1
T 2 2 9
Ve 1
Vk 1

totaal aantal molens 21 18 36
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Achtergrondinformatie:
1600: van de 20 polderafdelingen hebben er 5 geen eigen molen: A, O, R, S en V. Soms hebben 2 pol-
derafdelingen samen een molen: A en B, O en T, P en V. De afdelingen B, P en T hebben meer dan
1 molen.
1601: aantal strijkmolens aan de kolk bij de Grote sluis uitgebreid van 2 tot 5.
1609-1610: de strijkmolens aan de kolk bij de Grote Sluis worden weggehaald en verkocht.
Bronnen: Keunen, 1985, 102-104; Van Loo, 2001; RAA, AWZ inv. nrs. 179 en 183; de kavelkaart van
Gerrit Dirksz. Langedijk, gegraveerd door Baptista Doetecomius, 1600, Provinciale Atlas Noord-Hol-
land, Haarlem, kaarten en kaartboeken; Pieter van der Keere, Agri Zijpani Nova Descript, 1617, RAA,
Catalogus nr PR 1005096 en Jan Dirksz. Zoutman, 1665, gegraveerd door R. Persijn, Provinciale At-
las Noord-Holland,Haarlem, kaarten en kaartboeken.
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In de Wieringerwaard, met een vrij vlakke polderbodem, was geen noodzaak voor een gedecentrali-
seerd bemalingssysteem. Via een stelsel van sloten en vaarten stroomde het polderwater naar 5 dicht
bij zee gepositioneerde molens, die het uitsloegen in een langs de zeedijken aangelegd kanaal (tabel
B.5.2).8 Via sluizen werd het water vervolgens in zee afgevoerd. De 4 molens rond de kolk bij de
Noorderdijk werden al in 1610 neergezet, de vijfde molen kwam enkele jaren later in de noordoost-
hoek van de polder te staan, dicht bij een daar gelegen schutsluis. Met slechts 5 molens had de Wie-
ringerwaard een kleine molendichtheid: 379 morgen (332 ha) per molen. De geringe maalcapaciteit
voldeed niettemin aan de behoefte. Wel oordeelden de polderbestuurders het in de jaren twintig van
de zeventiende eeuw raadzaam 2 molens aan de kolk naar respectievelijk de Noorderdijk en de
Noordwesterdijk te verplaatsen.

Daarna vonden geen veranderingen meer plaats, totdat ruim een eeuw later problemen ontston-
den met het spuien van het opgemalen water. In 1742 werd besloten tot een extra maalstap. Een
strijkmolen maakte het mogelijk om het polderwater ook bij minder gunstig tij te lozen. Vijf jaar la-
ter kwam er een tweede strijkmolen bij. Tegelijkertijd werd één van de oude molens aan de kolk bui-
ten bedrijf gesteld, zodat de polder voortaan 4 ‘ondermolens’ telde en 2 strijkmolens. Deze ratio was
niet optimaal. Nadat in 1783 de meest westelijke ondermolen in vlammen was opgegaan, kwam een
beter evenwicht tot stand. De toen bereikte situatie met 3 ondermolens en 2 strijkmolens bleef tot in
het midden van de negentiende eeuw gehandhaafd. In 1841 deed de vijzel zijn intrede en in 1871
ging de polder over op stoombemaling.

Tabel B.5.2  Ontwikkeling van het molenbestand in de Wieringerwaard.

1610 1613 1619 1620 1625 1742 1747
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kolk aan de Noorderdijk 4 4 4 3 2 2 1
aan de Oostdijk, bij de Grote Schutsluis 1 1 1 1 1 1
kavel B-18/19 1 1 1 1
kavel A-6/7 1 1 1
kolk aan Noorderdijk, strijkmolen 1 2

totaal aantal molens 4 5 5 5 5 6 6
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Achtergrondinformatie:
1610: drie in de Zijpe overbodig geworden strijkmolens worden aangekocht en neergezet aan de kolk
bij de Noorderdijk. De molens aan de Noorderdijk slaan het polderwater water uit op een daar aan-
gelegde rechthoekige kolk. Vanuit deze boezem wordt het water op zee geloosd.
1613: de boezem wordt vergroot met een kanaal langs de binnenzijde van de Noordwestdijk en de
Noorderdijk. De boezem loopt dan dus vanaf de Slikkerdijk in het westen tot aan de Oosterdijk. En-
kele jaren later wordt de boezem uitgebreid tot aan de Grote Schutsluis aan de Oosterdijk alle mo-
lens malen nu uit op dezelfde boezem.
1625: de door Adriaan Anthonisz vervaardigde kaart van de Wieringerwaard geeft de situatie weer
rond 1625.
1642: de molen bij de Grote Schutsluis wordt geschikt gemaakt om als strijkmolen op zee uit te kun-
nen malen.
1742: er wordt een extra strijkmolen bij de duikersluis aan de kolk geplaatst.
1747: een ondermolen aan de kolk wordt omgebouwd tot strijkmolen. De andere ondermolen aan
de westzijde van de kolk wordt gesloopt.
Bronnen: RAA, AWW inv. nrs. 82 en 83 Jonker, 1960, 23-49.

8  De gegevens over het molenbestand in de Wieringerwaard en de aanpassingen daarin zijn grotendeels
ontleend aan: Jonker, 1960, 23-33.
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De Beemster telde in 1612 bij verkaveling 43 molens en het merendeel van de 15 molengangen maal-
de het water in drie trappen omhoog.9 De grote aanpassingen, waaronder toevoeging van een vierde
maaltrap, vonden pas ruim 20 jaar later plaats (tabel B.5.3). Om dit laatste te kunnen bewerkstelligen
zonder het aantal molens al te sterk uit te breiden, haalden de polderbestuurders de molengangen
bij Purmerend, Hobrede, Beets (Havermeer), Avenhorn en Schermerhorn weg.10 De Kruisoorder
molengang die in 1612 al 12 molens omvatte – een geïntegreerd netwerk van 4 molengangen: 4 mo-

Tabel B.5.3  Ontwikkeling van het molenbestand in de Beemster.

1612 1616 1620 1633 1636 1670
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Arenberger polder

Kruisoord 3 3 3 4 4 8.4
Beets (Havermeer) 3 3 3
Hobrede 3 3 3
Kwadijk 3 3 3 4 4 4

Bovenpolder
Draaioord 2 3 3 4 4 4
Purmerend 2
Jisp 2 2 3 3 3 3
Spijkerboor / Volger 2 3 3 4 4 4

Middel- en Lage- of Kilpolder
Graftdijk 4 4 4
de Rijp 3 3 3 4 4 4
Woude 3 3 3 4 4 4
Schermerhorn 3 3 3
Avenhorn 3 3 3
Kruisoord 9 9 9 16 17 12.6
Kilpolder 2 2 2 2 2 2

totaal aantal molens 43 43 44 49 50 50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Achtergrondinformatie:
De molens bij Kruisoord worden deels toegerekend aan de Arenberger polder en deels aan de Mid-
delpolder.
1610: de Beemster wordt in eerste instantie drooggemalen met 21 molens.
1612: de polder telt bij verkaveling 43 molens: 4 gangen van 2-hoog, 7 gangen van 3-hoog plus de
geïntegreerde molengang bij Kruisoord met 4 molens op elk van de 3 niveaus. Daarnaast staan er 2
kleine molens in de Kilpolder.
1613: de Beemster wordt in 3 afdelingen of polders opgedeeld, ieder met een eigen molenbestand.
1616-1620: de molens bij Purmerend blijken overbodig en worden weggehaald. De overige molen-
gangen in de Bovenpolder gaan 3-hoog malen.
1621-1636: de molengangen bij Beets, Hobrede, Avenhorn en Schermerhorn worden ontmanteld.
Nieuwe gang bij Graftdijk en een extra gang bij Kruisoord. Alle gangen, behalve die bij Jisp, gaan 4-
hoog malen. De gang bij Kruisoord omvat nu 21 molens (6 bovenmolens en 5 molens op elk van de
lagere niveaus).
Na 1636 worden geen veranderingen van betekenis meer aangebracht. De nu verkregen situatie
wordt weergegeven op de rond 1640 door Balthasar Florisz. van Berckenrode vervaardigde polder-
kaart. De polder telt 50 molens: 1 gang van 3-hoog, 11 gangen van 4-hoog, waaronder 5 gangen bij
Kruisoord, 1 extra bovenmolen bij Kruisoord en 2 kleine molens in de Kilpolder.
De ten behoeve van het financieel beheer gemaakte administratieve opsplitsing van de Kruisoorder
molens ondergaat in later jaren nog een wijziging: het aandeel van de Arenberger polder stijgt van 4
naar 8,4 molens, terwijl dat van de Middelpolder zakt van 17 naar 12,6.
Bronnen: De Vries, Beemsterlants Caerten, 1983; Keunen, 1985; WA, AWB inv. nrs. 37 (resoluties van
hoofdingelanden) en 89-110 (rekeningboeken)
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lens op elk van de 3 niveaus – kreeg er in 1633 een vierde maalniveau bij en werd met een vijfde mo-
lengang uitgebreid tot in totaal 21 molens. In de zuidwesthoek van de polder, ten oosten van Graft-
dijk, kwam een nieuwe molengang te staan. De zich over een periode van 24 jaar uitstrekkende opti-
malisatie (van 1612 tot 1636) ging gepaard met de aanschaf van 7 nieuwe molens; 14 molens
 verhuisden naar een andere locatie. Alle gangen in de Beemster maalden uiteindelijk vierhoog, be-
halve de Jisper gang in het zuiden, waar 3 trappen volstonden. Na 1636 vonden voorlopig geen ver-
anderingen meer plaats. Met 50 molens ging de polder verder door het leven. Het was een indruk-
wekkend aantal, maar afgezet tegen het polderoppervlak niet buitensporig hoog (tabel 5.10). Na
afloop van alle veranderingen telde de polder 150 morgen (128 ha) per molen, een verhouding die
in de grote droogmakerijen alleen in de Purmer werd overtroffen.11

De Purmer werd met 5 molengangen van 3 trappen drooggemalen, 15 molens in totaal. In deze polder
vonden relatief weinig aanpassingen plaats (tabel B.5.4). In 1627 verhuisde er een molengang van de
oostzijde van de polder, ten noorden van het Stincke Vuil, naar de westkant – deze gang stond later be-
kend als de ‘verzette gang’ –, maar daar bleef het voorlopig bij.12 Toch klaagden de ingelanden regel-
matig over wateroverlast in de laagste delen van de polder. Het duurde ruim 30 jaar voordat de dras-
sigheid door middel van een extra maaltrap werd aangepakt. In respectievelijk 1654 en 1655 kregen de
molengangen bij Purmerend (tegenover de Where) en bij Edam (op kavels 92-96) er elk een molen
bij.13 Ondanks deze uitbreiding behield de Purmer de laagste molendichtheid van de acht onderzoch-
te polders: 174 morgen (148 ha) per molen (tabel 5.10). In het voordeel van de polder werkte niet al-
leen dat men met een relatief klein aantal molengangen kon volstaan, maar ook dat maar 2 gangen vier-
hoog hoefden te malen en de overige gangen tot 3 trappen beperkt konden blijven. Met de verkregen
situatie viel kennelijk goed te leven: gedurende vele jaren heerste er rust aan het molenfront.

Tabel B.5.4  Ontwikkeling van het molenbestand in de Purmer.

1622 1627 1654 1655 1683
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Where gang, bij Purmerend, kavels 39-42 3 3 4 4 4
bij Edam, kavels 83-86 3 3 3 3 3
bij Edam, kavels 92-96 3 3 3 4 4
bij het Stincke Vuil, kavels, 119-122 3
bij Monnickendam, kavels, 130-135 3 3 3 3 3
Verzette gang aan de Westdijk, kavels 24-25 3 3 3 3

totaal aantal molens 15 15 16 17 17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Achtergrondinformatie:
1622: bij verkaveling telt de polder 5 gangen van 3-hoog.
1627: de molengang ten noorden van het Stincke Vuil aan de Oostdijk wordt verzet naar de Westdijk
op kavels 24 en 25. Deze gang gaat verder door het leven als 'de Verzette gang'.
1654: de gang bij de Where gaat 4-hoog malen.
1655: de meest zuidelijke gang bij Edam gaat ook 4-hoog malen. Daarna voorlopig ongewijzigd.
1833: overgang van schepraderen op vijzels.
1856: molenbestand gaat terug naar opstelling met 4 gangen van 3-hoog.
Bronnen: WA, AWP inv. nrs. 1, 6, 293, 297 en 325-327 kavelkaart van Lucas Jansz. Sinck (1622), RAA
catalogus nr. PR 1003177 en Ioannes Leupenius (1683), RAA catalogus nr. PR 1005085.

9  De grote molengang bij Kruisoord wordt hier beschouwd als opgebouwd uit vier molengangen.
10  De te ontmantelen molengangen kwamen op hun oorspronkelijke locatie niet goed tot hun recht. In
een resolutie van 19 april 1616 lezen we dat de ‘experientie’ had uitgewezen dat de molens bij Purmerend
en nog enkele andere locaties ‘meestentijds geen of zeer weinig dienst doen, terwijl ze aan onderhoud even-
veel kostten als de andere molens: WA, AWB inv. nr. 37.
11  De Wieringerwaard kon met een nog veel gunstiger ratio toe,
12  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 150. De ‘verzette gang’ verhuisde naar de Westdijk bij kavel nr. 25.
13  Ibidem.
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Met 12 molens op een verkaveld oppervlak van 1.795 morgen (149 morgen of 127 ha per molen)
kwam de Wijde Wormer qua molendichtheid op min of meer dezelfde ratio uit als de Beemster en
stak ze gunstig af bij de Heerhugowaard en de Schermer. Deze positie had de polder echter vooral te
danken aan de benarde financiële positie waarin zij vanaf de beginjaren verkeerde. Meer dan in enig
andere polder kampten de ingelanden in de Wijde Wormer met wateroverlast als gevolg van kwelwa-
ter.14 Geld voor uitbreiding van het molenbestand was er echter niet. De ingelanden kampten met zo-
danige financiële problemen, dat de polderbestuurders hen niet extra op kosten wilden jagen. In
plaats daarvan beperkten zij zich tot een herschikking binnen het bestaande molenbestand, waarbij
voorlopig werd vastgehouden aan een drietrapsbemaling (tabel B.5.5). In 1627, kort na het gereed-
komen van de polder, verhuisde de molengang bij Neck, aan de westzijde van de polder, naar de Oos-
tersloot bij de Westerdwarsweg.15 Vier jaar later kreeg deze gang er een vierde molen bij. Tussen 1646
en 1650 gingen ook twee andere gangen op viertrapsbemaling over. Alleen de molengang ten zuid-
oosten van Neck bleef drieptraps. De molens daar verkeerden in slechte staat en hadden dringend
onderhoud nodig. De polder kon de gang goed gebruiken, maar het vooruitzicht van dure reparaties
werkte prohibitief. Rond 1650 werd de Neckergang stilgelegd en de desbetreffende molens werden
verkocht.16 Daarmee bereikte het molenbestand, een kwart eeuw na het gereedkomen van de polder,
zijn uiteindelijke samenstelling.

Tabel B.5.5  Ontwikkeling van het molenbestand in de Wijde Wormer.

1626 1627 1631 1646 1650 1664
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
westzijde v.d. polder bij Neck, kavels 113-116 3
westzijde van de polder bij de Oosterdwars-
weg, kavels 104-108 3 3 3 4 4 4
westzijde van de polder bij de Westerdwars-
weg, kavels 73-79 3 4 4 4 4
oostzijde van de polder bij Neck, kavels 2-3 3 3 3 3 (3)
oostzijde van de polder bij de Grote Sloot, 
kavels 18-21 3 3 3 3 4 4

totaal aantal molens 12 12 13 14 12 12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Achtergrondinformatie:
1626: bij verkaveling telt de polder 4 gangen van 3-hoog.
1627: de gang bij Neck op de kavels 104-108 verhuist naar de kavels 73-79 bij de Westerdwarsweg. 
1631: de 'verzette gang' krijgt er een extra molen bij en gaat 4-hoog malen. Voorlopig blijft dit de eni-
ge gang die 4-hoog maalt.
1646: de gang bij de Oosterdwarsweg gaat ook 4-hoog malen.
1650: de gang bij Neck kavels 2 en 3 wordt uit bedrijf genomen. Overige 3 gangen gaan 4-hoog malen.
1653: de bovenmolen van de uit bedrijf genomen gang wordt verkocht.
1664: de andere twee niet meer operationele molens worden verkocht.
Bronnen: WA, AWWo inv. nrs. 19, 43-44 en 229; de kavelkaarten van L. van Teijlingen, 1627, WA cata-
logus nr. 775 en van A. Deur, 1668, naar L. van Teijlingen, WA catalogus nr. 780.

14  Een in 1697 van aantekeningen voorziene kavelkaart uit 1626, waarschijnlijk gemaakt in verband met een
verzoek tot verlenging van belastingvrijstelling, geeft per kavel aan met welke ongemakken de boeren te ma-
ken hadden: WA, AWWo inv. nr. 263 (afb. 6.5.2). Termen als ‘weeckstedigh’ en ‘opdragtigh’ duiden op de dras-
sige toestand van de landerijen. Op diverse plekken langs de ringdijk staat geschreven: ‘leccagie door den  dijck’.
15  WA, AWWo inv. nr. 19, 8 mei 1627. De molengang bij de weg naar Jisp bevond zich bij de kavels 113 tot
116. De molens verhuisden naar kavels 73-79 bij de Westerdwarsweg.
16  WA, AWWo inv. nr. 19, 6 juli 1652, 4 mei 1653 en 20 februari 1664 en inv. nr 251. In 1652 bood het be-
stuur van de Buikslotermeer 1.600 gulden voor één van de molens. Het bod lag ver onder de vraagprijs van
2.200 gulden en de koop ging niet door. Een jaar later zag men echter kans de bovenmolen van de hand te
doen. Elf jaar later werden de andere twee molens verkocht.
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Tabel B.5.6  Ontwikkeling van het molenbestand in de Heerhugowaard.

1627 1630 1631 1632 1633 1640 1644 1650 1660
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
strijkmolens

Nieuwe Vaart bij Alkmaar 2 2 6 6 6 6 6 6 6
bij Rustenburg 4 4 4 4 4 4 4 4 4
bij Oudorp 4 4 4 4 4 4

molens binnen de ringdijk
Jan Boijes, naast kavels C-1 en D-2 3 3 3 2
Broekhorn (Vlaarding), bij kavels A-4 
en B-5/7 3 3 3 3 6 6 6 6
Pannekeet, bij kavel B-25 2 3 3 3 3
Amerswiel, bij het Niedorper verlaat 2 2 3 3 3 3
Middelpolder 3
Veenhuizen , in kavel E-19 6 6 6 5 6 6 6 3
Berkmeerdijk, bij Hensbroek, kavel E-30 3 3 3 3 3 3 3 3
Rustenburg, in polder F 9 9 9 9 9 9 9 9
Oostertocht, bij kavels D-1/3 2 3 3 3 3
staartmolen in de Kilpolder, in kavel C-23 1 1 1 1 1 1
staartmolen in het Oterleker veld 1

totaal aantal molens 6 30 34 41 43 48 48 48 49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Achtergrondinformatie:
1631: bij verkaveling telt de polder 24 molens binnen de ring: 3 gangen van 3-hoog, een dubbele mo-
lengang bij Veenhuizen en 9 molens bij Rustenburg. Daarnaast staan 10 strijkmolens opgesteld langs
de Schermerboezem.
1632: bij Oudorp verrijzen 4 strijkmolens, waarvan 2 op kosten van Geestmerambacht. Er komt een
nieuwe gang van 2-hoog bij Amerswiel en een kleine molen in de laaggelegen kavel C-23.
1633: na aanschaf van 2 nieuwe molens en met behulp van 2 bij Jan Boijes en Veenhuizen wegge-
haalde molens worden 2 extra molengangen van ieder 2-hoog geïnstalleerd bij de Oostertocht en de
Pannekeet.
1635-1640: de uit 9 molens bestaande gang bij Rustenburg wordt 'als proef' tijdelijk verminderd met
2 molens, ten gunste van de molengangen in de Pannekeet en bij Amerswiel, die 3-hoog gaan malen.
De gang bij Rustenburg wordt al snel weer op de oude sterkte gebracht. De gang bij Jan Boijes wordt
ontmanteld, de molengang bij Broekhorn wordt uitgebreid met 3 molens. Alle gangen gaan 3-hoog
malen.
1650-1660: molengang bij Veenhuizen verliest 3 molens. Deze gaan naar de Middelpolder. Nieuwe
poldermolen in het Oterleker veld. Het molenbestand heeft voorlopig zijn definitieve samenstelling
gekregen, met 14 strijkmolens en 35 molens binnen de ringdijk.
Bronnen: RAA, AWH inv. nrs. 1, 2, 255-286; Keunen, 1981, 138-140; Kavelkaart van de Heerhugo-
waard en omgeving. Anthonis Metius, Baert Claesz., Cornelis Cornelisz., Dirk Verdoes en Thomas Ze-
venhuizen. Kopergravure uit onbekend jaar. RAA, catalogus nr. PR 1003191.
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De Heerhugowaard werd met 24 molens op 3 niveaus drooggemalen. De molens stonden ver-
spreid over 5 locaties met in totaal 8 gangen.17 Met de langs de Schermerboezem, geplaatste strijk-
molens was eigenlijk sprake van een viertrapsbemaling. Na verkaveling brachten de polderbestuur-
ders nog diverse veranderingen in de opstelling aan (tabel B.5.6).18 Tussen 1631 en 1660 verdween
de molengang bij Jan Boijes en verrezen er nieuwe gangen langs de Oostertocht en bij de Pannekeet,
Amerswiel en de Middelpolder. De molengang bij Veenhuizen, die eerst 6 molens telde, werd gehal-
veerd, terwijl de gang bij Broekhorn er 3 molens bij kreeg. In de grote Rustenburger polder stonden
van het begin af aan 9 molens. De polderbestuurders hoopten met een kleiner aantal toe te kunnen
en tussen 1635 en 1640 haalden zij 2 molens weg. Deze ingreep werkte echter zo ongunstig uit, dat
men het molental weer snel op 9 terugbracht.19 Kort na verkaveling kwam ook nog een kleine staart-
molen in een laag gelegen deel van de polder te staan.20 Verder was de polder verplicht een molen te
plaatsen in het Oterleker veld, nu de banne van Oterleek niet langer op de oude voet kon afwateren.
Al met al nam het aantal molens binnen de ringdijk met 11 stuks toe en verhuisden 8 molens naar
een andere locatie. Ook de strijkmolens waren in 1631 nog niet op hun uiteindelijke sterkte. Langs
de Nieuwe Vaart naar Alkmaar stonden er 6 en bij Rustenburg 4, maar het kwartet bij Oudorp moest
nog worden geïnstalleerd.21

Als gevolg van de door hoogteverschillen gedicteerde opsplitsing van de Heerhugowaard in 8 af-
delingen en de door het Geestmerambacht opgelegde verplichting tot het plaatsen van 14 strijkmo-
lens kwam de Heerhugowaard er qua molental slecht vanaf. Zelfs als we de twee door Geestmeram-
bacht te betalen en onderhouden molens buiten beschouwing laten, komen we op een aantal van 47.
Dat komt overeen met één molen per 72 morgen (63 ha), ongeveer twee keer zo veel als in de vorige
drie polders.

17  RAA, AWH inv. nr. 255.
18  RAA, AWH inv. nrs. 257 e.v.
19  Door de molengang bij Jan Boijes te ontmantelen kreeg men de beschikking over 3 molens. Hiervan
werden er twee naar de Rustenburgerpolder overgeplaatst en de derde ging dienen als ondermolen aan de
Oostertocht.
20  RAA, AWH inv. nr. 258, f. 67. De staartmolen in de Heerhugowaard kwam in de Kilpolder te staan, op
kavel C-23.
21  Twee van de molens bij Oudorp kwamen voor rekening van Geestmerambacht.
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Tabel B.5.7  Ontwikkeling van het molenbestand in de Schermer

begin eind
1634 1635 1635 1636 1637 1638 1645 1646 1651 1652 1666 1836

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bij Oudorp totaal 4 6 5 - - - - - - - - -

o - 2 1 - - - - - - - - -
m 2 2 2 - - - - - - - - -
b 2 2 2 - - - - - - - - -

--
tussen Oterleek en totaal 4 6 5 - - - - - - - - -
Rustenburg o - 2 1 - - - - - - - - -

m 2 2 2 - - - - - - - - -
b 2 2 2 - - - - - - - - -

-
tussen Ursem en totaal 12 16 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16
Schermerhorn o 4 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5

m 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
b 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6

bij de Noordervaart totaal - - - 6 6 6 6 6 6 6 6 6
o - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
m - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
b - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

bij de Laan totaal - - - 3 3 3 3 3 2 2 - -
o - - - 1 1 1 1 1 - - - -
m - - - 1 1 1 1 1 - - - -
b - - - 1 1 1 1 1 - - - -

tussen Driehuizen en totaal 12 16 14 15 15 15 15 14 14 15 16 16
Vuile Graft o - 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5

m 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
b 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 6 6

west van de Vuile Grafttotaal 4 4 2 - - - - - - - - -
m 2 2 1 - - - - - - - - -
b 2 2 1 - - - - - - - - -

polderafdelingen totaal - 4 12 14 14 13 13 13 14 14 14 14
A - 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1
B - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G - - 1 1 - - - - - - - -
beneden GH - - 1 1 - - - - - - - -
boven GH - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1
I - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1
K - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

totaal aantal molens 36 52 52 52 52 52 52 51 51 52 52 52
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: b = bovenmolen, m = middelmolen en o = ondermolen.
Bron: Voor achtergrondinformatie zie: Van Zwet, 2004 'De 52 watermolens van de Schermeer'.
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Vergeleken met de andere bij dit onderzoek betrokken polders was de Schermer in zoverre uniek dat
deze polder al bij droogmaking de beschikking kreeg over het uiteindelijk benodigde aantal molens.
Tevens pasten de bedijkers vanaf het begin een viertrapsbemaling toe. Dat betekende echter niet dat
er na verkaveling geen aanpassingen meer nodig waren. Er verhuisden zelfs meer molens dan in wel-
ke andere polder dan ook (tabel 5.10 en tabel B.5.7).22

De dubbele molengangen bij Oudorp, Oterleek en de Vuile Graft werden vrijwel direct na het ge-
reedkomen van de polder ontmanteld en de beschikbaar komende molens werden elders ingezet. Zo
kregen alle 14 polderafdelingen zo snel mogelijk de beschikking over een eigen poldermolen en er
verschenen nieuwe molengangen tegenover het dorpje de Laan en aan de Noordervaart. Van de
 oorspronkelijke 5 locaties bleven alleen die tussen Schermerhorn en Ursem en ten zuiden van Drie-
huizen gehandhaafd. Deze grote molengangen ondergingen echter ook allerlei aanpassingen. Een
aantal ondermolens werd weggehaald om dienst te gaan doen in de polderafdelingen. Al snel was
duidelijk dat daarmee de balans tussen het aantal molens op de diverse maalniveaus op onaanvaard-
bare wijze werd verstoord. Geleidelijk aan werd deze onbalans hersteld, maar dat ging wel ten koste
van de nieuwe molengang bij de Laan. In 1666, ruim dertig jaar na verkaveling, bereikte het molen-
bestand zijn uiteindelijke opstelling. De in totaal 52 molens stonden toen verspreid over 3 molen-
gangen van 3-hoog: de grote concentraties van molens ten noorden van Schermerhorn en ten zuiden
van Driehuizen en de dubbele molengang aan de Noordervaart. Met 52 molens op 6.090 contribu-
abele morgen was de polder rijkelijk bedeeld. De molendichtheid kwam overeen met 117 morgen of
91 ha per molen.

22  Voor een gedetailleerde analyse van het molenbestand in de Schermer en de veranderingen die zich
daarin in de beginjaren van de polder voltrokken, zie: Van Zwet, 2004 ‘De 52 watermolens van de Scher-
meer’, 65-140.



De kleine Starnmeer en Kamerhop kwamen er qua molendichtheid nog slechter vanaf. De slechts
53 morgen (45 ha) grote Kamerhop kon geen gebruik maken van de molens in de Starnmeer. Ge-
lukkig kon de kleine polder met één maaltrap toe, maar met slechts 53 morgen op 1 molen stond ze
voor hoge uitgaven. De Starnmeer was te groot (676 morgen) voor één molengang, maar had aan
twee maaltrappen genoeg. De beschikbare gegevens laten niet toe de totstandkoming van het uit-
eindelijke molenbestand tot in detail te reconstrueren. Wel weten we dat kort na verkaveling werd be-
sloten tot installatie van een extra gang aan de noordkant van de polder, dicht bij het gehucht Oos-
terbuurt (Oostgraftdijk).23 Voortaan telden de Starnmeer en Kamerhop samen 7 molens, 1 meer dan
Leeghwater in zijn begroting had voorzien (tabel B.5.8).24 In deze situatie met 97 morgen (85 ha) per
molen kwam voorlopig geen verandering meer.25

De Starnmeer was één van de eerste polders waar de vijzel werd toegepast. De bedijkers wilden de
recente uitvinding van Sijmon Hulzebos wel in hun droogmakerij uitproberen, maar helemaal gerust
op een goede afloop waren zij kennelijk niet. Zij spreidden hun risico. Bij aanbesteding in 1641 be-
stelden zij 2 molens met een scheprad en 2 molens met een vijzel.26 Misschien waren zij ook wat voor-
zichtig omdat zij nog geen formele toestemming hadden om ‘de inventie van een schroef’ te mogen
toepassen.27 Pas in 1647 sloten de polderbestuurders een overeenkomst met de uitvinder. Voor 460
gulden kregen zij een licentie.28

23  RAA, AWSt inv. nr. 1, 28 september 1642, 23 februari 1643 en 20 mei 1644.
24  RAA, AWSt inv. nr. 260.
25  Toen de molen in het Kamerhop in 1734 aan vernieuwing toe was, werd deze gesloopt. Dit polderdeel
waterde voortaan af op de Starnmeer door een duiker onder de Noorderringvaart. Bij aanleg van het
Noord-Hollands kanaal in de negentiende eeuw werd de ringvaart verbreed en verdiept en kon de duiker
niet worden gehandhaafd. Het Kamerhop kreeg weer een eigen molen: Danner, De Starnmeer en Kamerhop,
15. In 1779 werd overwogen om het aantal molens naar 4 terug te brengen: RAA, AWSt inv. nr. 438. We we-
ten niet of deze aanpassing toen gelijk is doorgevoerd, wel staat vast dat de polder in het midden van de ne-
gentiende eeuw nog maar 4 molens telde: RAA, AWSt inv. nr. 442.
26  RAA, AWSt inv. nr. 1, 19 april 1641.
27  RAA, AWSt inv. nr. 1, 8 januari 1647.
28  Ibidem. Sijmon Hulsebos werd in de onderhandelingen met de polderbestuurders bijgestaan door Da-
vid van Baerle en Jan Adriaensz. Leeghwater.
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Tabel B.5.8  Ontwikkeling van het molenbestand in de Starnmeer

1642 1653 1779
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bij Spijkerboor, kavels 45-50 ? 4 4
bij Butteroort, 1?
bij Oosterbuurt en Vinkhuizerhop, kavels 16-17 ? 2 2
Kamerhop, kavel 7 1 1 1

totaal aantal molens 5? 7 7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Achtergrondinformatie:
1641: aanbesteding eerste 4 molens: 2 scheprad- en 2 vijzelmolens. Minstens 1 molen komt bij But-
teroort.
1642: 4 molenaars krijgen salaris uitbetaald. 
1643: verkaveling. Onbekend van welk jaar de kavelkaart van Nicolaes Stierp de situatie weergeeft.
1647: overeenkomst met Sijmon Hulsebos om zijn uitvinding, de vijzel, toe te mogen passen.
1649: overplaatsing van de molen bij Butteroort naar de ‘lage polder nevens het Vinckhuyzer Hop’.
1653: de polder telt 7 molens, waarvan 1 in de Kamerhop. Het molenbestand blijft voorlopig onge-
wijzigd.
Bronnen: RAA, AWSt inv. nrs. 1 en 187; kavelkaart van Nicolaes Stierp, ca. 1650. RAA catalogus nr. PR
1003188.



Bijlage 6  Rekengeld

Voor het vaststellen van de waarde van goederen en transacties maakte men tijdens de Republiek ge-
bruik van een rekenmunt. Deze moeten we onderscheiden van de muntstukken die in omloop waren
en waarmee betalingen werden verricht. Als rekenmunten komen we tegen ponden, schellingen of
stuivers en penningen. De gulden vormde de basis van het muntsysteem. De waarde van de gulden
als betaalmiddel was gelijk aan die van het pond. In de rekeningboeken van de bij het onderzoek be-
trokken polders is afwisselend sprake van ponden en guldens. In de Zijpe en de Beemster komen we
vooral het pond en de schelling tegen, bij latere bedijkingen de gulden en de stuiver. Het pond, af-
gekort met het teken £, zoals dat in Engeland nog steeds in gebruik is, was onderverdeeld in 20 schel-
lingen of stuivers. Een schelling of stuiver was 16 penningen waard. Voorafgaand aan zijn verant-
woording van inkomsten en uitgaven laat de penningmeester van de Schermer weten dat ‘den
Ontfangh ende Uytgiff is gestelt in guldens, stuyvers (en) penningen, de gulden te xL grooten
 Vlaems’.1

Samenvattend komen we tot het volgende overzicht2:

1 pond = 1 gulden
1 schelling = 1 stuiver

1 gulden = 20 schelling = 40 groten (Vlaams) = 320 penning
1 schelling = 2 groten (Vlaams) = 16 penning

In onze reconstructie van inkomsten en uitgaven worden alle bedragen uitgedrukt in guldens en
hanteren we, anders dan in de rekeningboeken, het decimale stelsel. Een uitgave van £ 3 – 10 – 8 (3
pond, 10 stuivers en 8 penningen) noteren we als 3,53 gulden.

1  RAA, AWS inv. nr. 384 f.1. Het Vlaamse pond was onderverdeeld in 40 groten ter waarde van 2 stuivers.
2  Dit overzicht is in grote lijnen overgenomen uit Van der Heijden, 2006, 23-24. Zie ook: De Vries en Van
der Woude, 1995, 107-109.
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Bijlage 7  Lengte- en oppervlaktematen

In de eerste helft van de zeventiende eeuw kende het Noorderkwartier een grote diversiteit aan ma-
ten, zoals de Hondsbossche, de Geestmerambacht binnenbans of binnensluis en de Geestmeram-
bacht buitenbans of buitensluis maat.1 Als eenheden gebruikte men bijna overal de roede als lengte-
of dijkmaat en de morgen als oppervlakte- of landmaat. De lengte van de roede en de grootte van de
morgen varieerden afhankelijk van de maat waarmee werd gemeten. Voor een overzicht van enkele
veel voorkomende maten verwijzen we naar tabel B.7. De roede werd behalve als dijkmaat overal ook
als landmaat gehanteerd. Een weiland van 100 roede was 100 vierkante roede groot; de aanduiding
‘vierkante’ bleef meestal achterwege. Uit het overzicht in tabel B.7 komt verder naar voren dat in het
Geestmerambacht oppervlakken niet alleen in morgen, maar ook in gars werden gemeten. Er gingen
3 gars in een morgen en de gars was onderverdeeld in 12 snesen van elk 20 vierkante roede.

In de nieuwe polders stond het de bedijkers vrij om te bepalen welke maten zij wilden gebruiken.2

Over de argumenten die hen tot een bepaalde selectie brachten, valt, met uitzondering van de Scher-
mer, in de polderarchieven niets meer terug te vinden. De geselecteerde maten worden meestal ver-
meld in de kavelcondities en staan vaak ook afgedrukt op de polderkaarten uit de desbetreffende pe-
riode. We kunnen deze dus eenvoudig achterhalen (tabel 3.1). Voor de dijkmaat beperkte men zich
in de acht onderzochte polders – negen als we de Kamerhop als afzonderlijke polder meetellen – tot
twee maten: de Geestmerambachts binnenbans roede (3,823 m; equivalent aan de Zijpse dijkmaat)
en de Rijnlandse roede (3,767 m). In grootte ontliepen deze elkaar niet veel: de Geestmerambachts
binnenbans roede was 1,5 procent langer. Voor de landmaat of landroede en de morgen, maakten de
bedijkers daarentegen gebruik van niet minder dan vier verschillende maten. Behalve de Geestmer-
ambachts binnenbans en de Rijnlandse maat waren dat de Hondsbossche en de Schermer landmaat.
In de twee laatste gevallen week men echter af van de gebruikelijke afmetingen. In de Zijpe omvatte
de Hondsbossche morgen slechts 600 vierkante roede, tegenover 800 vierkante roede elders in het
Noorderkwartier. De Schermer morgen (0,773 ha) was even groot als die op het Schermereiland,
maar omvatte, anders dan in de dorpen daar, 600 vierkante roede. De Schermer landroede was der-
halve 3,59 m lang. In Schermerhorn en de andere dorpen op het Schermereiland hanteerde men
een landmaat of landroede van 4,64 m en telde de morgen slechts 360 vierkante roede. Een landmaat
van 3,59 m zijn we elders nergens tegengekomen.

Als gevolg van de gemaakte keuzes was de morgen in de Zijpe (0,702 ha) beduidend kleiner dan
in de andere polders. De in de Wieringerwaard, de Heerhugowaard en de Starnmeer gebruikte

1  De grote verscheidenheid aan maateenheden zal onder tijdgenoten ongetwijfeld vaak tot verwarring
hebben geleid. Daarnaast deed zich het probleem voor van mogelijke veranderingen van een bepaalde
maat in de loop van de tijd. De vermaarde landmeter Jan Pietersz. Dou onderkende deze problematiek en
vermoedde in 1624 dat de Rijnlandse roede ‘metter tijt moest zijn verlengt’: Dou, 1629, f. A3. Dat bleek ech-
ter niet zo te zijn. Bij vergelijk van een door hem meegenomen referentiemaat met de door landmeter mr.
Reyer Cornelisz., secretaris van Geestmerambacht, meegebrachte Hondsbossche roede bleek dat ‘thien
Rhijnlandsche Roeden even juyst soo lanck waren als elff Hondtbosser Roeden ... gelijck deselve proportie
van ouden tijden, als voor hondert Jaren bekent is geweest: sulcx dat ick jegenwoordich naer alle apparen-
tie vastelick besluyte, datter geen veranderingh inde Rhijnlantsche Roede is voorgevallen’. Het is niet be-
kend of dit voorval hem hiertoe heeft aangezet, maar enkele jaren later, in 1629, besloot Dou om de in de
loop van zijn tweeëndertigjarige carrière verzamelde gegevens over de roede en de morgen in de belang-
rijkste steden en dorpen van Noord- en Zuid-Holland op papier te zetten: Jan Pietersz. Dou: Tractaet vande
roeden ende landtmaten door Hollant ende West-Vrieslant, met meer andere plaetsen (Leiden 1629), f. C2-D. Als stan-
daard hanteerde hij de Rijnlandse roede en morgen. Met grootte precisie, tot in vijf decimalen, wist hij de
grootte van diverse maateenheden elders in het land ten opzichte van de standaard te vermelden. Verder
gaf hij aan ‘hoe veel voeten in elcke Roede, oock hoe veel Roeden quadraet een Morgen, Gemedt, Geers
ofte Bunder is’.
2  Bij de aankoop van grond rondom het meer had men zich te houden aan de lokale maten. Het was van
het grootste belang dat landmeters en taxateurs die goed kenden. Bij het vaststellen van de prijzen van de
honderden lapjes te onteigenen grond ging het alles bij elkaar om zeer grote bedragen en onjuist gebruik
van maten zou ingrijpende financiële consequenties hebben.
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3  Pouls, 1997, 176.
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Geestmerambacht binnenbans morgen (0,877 ha) was zelfs 25 procent groter. Ook in de Schermer
(0,773 ha) was de morgen relatief klein. Bij het vergelijken van belastingaanslagen of prijzen uitge-
drukt in guldens per morgen moet vanzelfsprekend met deze verschillen rekening worden gehou-
den.

Uit het bovenstaande blijkt dat uniformiteit ver te zoeken was. Harmonisatie stond kennelijk laag
op het prioriteitenlijstje van de bedijkers. In Zuid-Holland, daarentegen, was in het begin van de ze-
ventiende eeuw een tendens tot standaardisatie waarneembaar.3 De hoogheemraadschappen Rijn-
land, Delfland en Schieland hadden alle de Rijnlandse roede en morgen ingevoerd en in 1604 be-
sloot de Raad van State tot invoering daarvan bij het Staatse leger. In de ver van Den Haag gelegen
nieuwe polders vond deze trend maar gedeeltelijk navolging. Alleen de Beemster, Purmer, Wijde
Wormer en Kamerhop gingen op de Rijnlandse maat over. Opmerkelijk is de keuze voor de Rijn-
landse roede in het Kamerhop, als we weten dat de bedijkers in de Starnmeer de Geestmerambachts
binnenbans maat hanteerden. De Rijnlandse roede vond ook ingang in de Heerhugowaard, maar al-
leen als lengtemaat. Als landroede deed in deze polder, zoals we zagen, de Geestmerambacht bin-
nenbans roede dienst.

De Heerhugowaard was niet uniek met een landmaat die afweek van de dijkmaat, dat wil zeggen
dat de roede die werd gebruikt voor het meten van oppervlakken een andere lengte had dan de roe-
de die diende als lengtemaat. Ook de Zijpe en de Schermer pasten twee verschillende maten toe. Dit
valt te zien op de kavelkaart van de desbetreffende polders. De cartouches met schaalaanduiding ge-
ven voor de dijkroede en de landroede een uiteenlopende lengte aan. Bij aanvang van dit onderzoek
tastten we nog in het duister ten aanzien van de lengte van de landroede en de grootte van de mor-
gen in deze laatste twee polders. Nader onderzoek was vereist. We zullen voor beide polders de aan-
wijzingen die tot het vermelde inzicht hebben geleid, de revue laten passeren.

De Zijpe en Hazepolder

Over de in de Zijpe gebruikte maten en de grootte daarvan heerst in de literatuur nogal wat verwar-
ring. Zo stelde Belonje ten onrechte dat de Zijpse morgen 600 Geestmerambachtsche dijkroeden
groot zou zijn, een maat ‘waarin ook overigens de afmetingen waren uitgedrukt’.4 Op de vraag of het
de binnen- of buitenbansroede betrof, ging hij niet in. Mr. A.F. Kamp meende in zijn analyse van de
‘Caerte vant Hontbos ende Zijplant’ van Adriaen Anthonisz. uit 1572 dat de Geestmerambacht bui-

Tabel B.7  Veel voorkomende lengte- en oppervlaktematen in het Noorderkwartier in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw.

maat                               lengtemaat               oppervlaktemaat
roede voet morgen gars snees

(m) A (cm) (ha) B C (ha) D (m²)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rijnlandse 3,767 12 31,4 0,851 600
Hondsbossche 3,42 12 28,5 0,938 800
Geestmerambachts binnenbans 3,823 12 31,9 0,877 600 3 0,29 12 244
Geestmerambachts buitenbans 3,49 12 29,1 0,877 720 3 0,29 12 244
Zijpse dijkmaat 3,823 12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A  aantal voet per roede
B  aantal roede2 per morgen
C  aantal gars per morgen
D  aantal snees per gars
NB: De Geestmerambacht binnenbansmaat werd ook aangeduid als Geestmerambacht binnensluis-
maat en de buitenbansmaat als buitensluismaat.
Bronnen: Krol, 1828; Staring 1980 en Verhoeff, 1983.



tenbansroede voor lengtemetingen en de binnenbansroede voor opmeting van het polderoppervlak
was gebruikt.5 Harde aanwijzingen daarvoor had hij niet. Hij zat hij er niet alleen naast, hij wisselde
ook nog eens de waarden van de twee maateenheden om. Op basis van een lengte van 3,496 m voor
de oppervlakteroede (de lengte van de buitensluisroede) kwam hij tot een oppervlak van 0,733 ha
voor de Zijpse morgen. Hij dacht bevestiging voor zijn aanname te vinden in wat hij noemde de op-
merkelijke overeenkomst tussen het door Baptista Doetecomius vermelde oppervlak van de polder
(9.060 morgen of 6.642 ha bij een omrekeningsfactor van 0,773) en het in zijn tijd (1971) belastbare
oppervlak van 6.639 ha. H. Schoorl ten slotte, ging er vanuit dat de door de landmeter Lourens Pie-
tersz. bij lengtemetingen aan de Zijperdijken in 1555 gebruikte Geestmerambachtse roede 3,496 m
lang was, volgens hem de lengte van de Geestmerambacht binnensluis roede.6 Zij hadden het allen
bij het foute eind.

Deze vergissingen kunnen voor een groot deel aan ontoereikende informatie op de polderkaar-
ten uit de periode van de bedijkingen worden toegeschreven. Geen van de kaartenmakers maakt dui-
delijk of het bij de door hen vermelde Geestmerambachts roede om de binnenbans / binnensluis
roede (3,82 m) of buitenbans / buitensluis roede (3,49 m) gaat en of zij de dijk- of landmaat op het
oog hebben. Adriaen Anthonisz. laat ons op zijn in 1572 vervaardigde ‘Caerte vant Hontbos ende Zij-
plant’ slechts weten dat de roede 12 voeten omvatte en dat 500 roeden overeenkwamen met een
kwart ‘mijl’. Baptista Doetecomius beschreef alleen maar de relatie tussen de Geestmerambachts roe-
de en de mijl op de door hem gegraveerde en door Gerrit Dirksz. Langedijk rond 1600 vervaardigde
‘Afcontrafeytinge van t’Landt van den Zype, bedyckt inden Jaere 1597’: ‘twee duysent roeden is een
myle’, en laat ons verder ook in het duister. Pieter van der Keere beperkte zich in 1617 op zijn kaart
‘Agri Zypani’ tot het aangeven van een schaalverdeling met 600 Geestmerambachts roeden. Op de
uit 1665 daterende kaart van Jan Dircksz. Zoutman, de ‘Afbeeldingh van de ZYPE’, komen we voor
het eerst de Hondsbossche roede tegen, in een cartouche met een ‘Schale van 300 Hontsbosscher
Roeden’, maar ook bij Zoutman komen we er niet achter of het om de lengte- of oppervlaktemaat
gaat. De hedendaagse verwarring over de Zijpse maateenheden is waarschijnlijk verder in de hand
gewerkt door misleidende informatie over de lengte van de Geestmerambachts roede in gerenom-
meerde handboeken.7

Toch valt de ware identiteit van de Zijpse dijk- en landmaat zonder veel moeite te achterhalen.
Voor de dijkroede verwijzen we naar het eerste rekeningboek van de Zijpe uit 1597, waarin staat ver-
meld dat de oude ‘vroonmaat’, ofwel de Geestmerambachts binnenbans maat ‘jegenwoordigh voor
de Zijpse dijckmaet gehouden wert’.8 In een resolutie van de hoofdingelanden van 14 februari 1597
lezen we dat bij de aanbesteding van dijkvakken de ‘binnenlantsche mate’ zal worden gebruikt.9 Min-
stens zo overtuigend is de constatering van Jan Pietersz. Dou: de ‘Sijpsche Dijck-maet Roede heeft
twaelf voeten / ende is even lanck als de Geestmer-ambachts binnen-bantsroede.10 De Geestmeram-
bachts binnenbansroede (3,82 m) kwam al snel ook als Zijpse dijkmaat of dijkroede bekend te staan
en werd bij de latere Noord-Hollandse inpolderingen veelvuldig als maateenheid bij dijkconstructies
gebruikt.

Voor de landmaat grijpen we terug op twee ongedateerde, waarschijnlijk vroeg-zeventiende-eeuw-

4  Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder, 13.
5  Kamp, 1971, 8.
6  Schoorl, 1979, 70, voetnoot 7.
7  Krol, 1828; Staring 1980 en Verhoeff, 1983. Volgens Krol was de Geestmerambachts binnenbans of bin-
nensluis roede 3,82 m lang en dus groter dan de buitenbans of buitensluis roede: 3,49 m. Verhoeff wisselde
deze waarden om. De twee auteurs waren het wel eens over de grootte van de Geestmerambachts morgen (0,877
ha), 600 vierkante roeden van 3,82 m of 720 vierkante roeden van 3,49 m. Staring nam een tussenpositie in.
Bij hem mat de binnensluis roede evenals bij Verhoeff slechts 3,49 m maar hij ging er net als Krol vanuit dat
er de Geestmerambachts morgen van 0,877 ha slechts 600 van deze kleine (vierkante) roeden omvatte.
8  RAA, AWZ inv. nr. 179 f. 32v.
9  RAA, AWZ inv. nr 16.
10  Dou, 1629.
11  RAA, AWZ inv. nr 15.
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se, documenten, waarin enkele niet met name genoemde landmeters getuigen over de grootte van de
Zijpse morgen. Zij gaan uit van de Hondbossche roede als landmaat en bevestigen het voor deze maat
ongebruikelijke aantal van 600 vierkante roeden per morgen: ‘die van de Sijpe gebruycken 600 honts-
bos roeden int morgen, daer die van Limmen, Heijloo Castricum ende andere polders ende dorpen
gebruycken 800 hontsbos roeden int morgen’, zodat de Zijpse landmaat ‘die cleynste landmaete is, die
omtrent Alckmaer gebruickt werde, ende dat die Sijpsche morgen een vierde part cleyner is als die om-
trent Alckmaer gebruickelijk is.11 De landmeters illustreren hun getuigenis met een voorbeeld: 3.976
morgen en 201 vierkante roeden zouden ‘omtrent Alckmaer’ slechts 2.982 morgen en 201 vierkante
roeden groot zijn’. Het voorbeeld was niet willekeurig gekozen. Het aantal van 3.976 morgen en 201
vierkante roeden had betrekking op het oppervlak van de contribuabele landen, waarover vanaf 1597
omslag moest worden betaald. De grootte van de Zijpse morgen (0,702 ha) die volgt uit het aantal van
600 vierkante Hondsbossche roeden, is in overeenstemming met de opgave van Krol in 1828 en met
de waarde die kan worden afgeleid uit de gegevens in het Tractaet van Jan Pietersz. Dou.12

De Schermer

Ook voor de Schermer kunnen we voor de identiteit van de gebruikte lengte- en oppervlaktematen
niet op bestaande literatuur terugvallen.13 Voor opname in de tabellen van Jan Pietersz. Dou kwam
de polder te laat en in de diverse handboeken met overzichten van maateenheden is het onduidelijk
of de opgegeven waarde van de Schermer morgen betrekking heeft op de polder of op de dorpen ge-
legen op het Schermeiland.14 Een nadere studie was daarom op zijn plaats.

Naar de dijkmaat hoeven we niet lang te zoeken. Op de door Baert Claesz. getekende en in 1635
verschenen manuscriptkaart van de polder staat de ‘Sijpdijckse maet’ als maateenheid vermeld.15

Ook uit allerlei aanbestedingsdocumenten valt op te maken dat de bedijkers van de Schermer reeds
vanaf het begin van de werkzaamheden voor de Zijpse dijkmaat (3,823 m) kozen.16 Veel moeizamer
verliep de besluitvorming ten aanzien van de landmaat. Zoals we uit de hierna volgende gegevens
kunnen afleiden, hanteerde men in de eerste jaren van de bedijking de op het Schermereiland in ge-
bruik zijnde morgen (0,773 ha). Van een definitieve keuze was echter geen sprake. Toen de polder
in de zomer van 1635 droog viel en de kavels moesten worden afgestoken, kon een beslissing niet lan-
ger worden uitgesteld. Op 11 juni 1635 behandelden de in Alkmaar woonachtige hoofdingelanden
een voorstel ‘nopende het afsteken vande kavels op Rijnlandsche maeten’.17 Bij acceptatie van dit
voorstel koos men dus voor dezelfde oppervlaktemaat als de bedijkers van de Beemster, Purmer en
Wijde Wormer. De andere hoofdingelanden werden schriftelijk ingelicht. Kennelijk waren de locale
bestuurders niet geheel gerust op de respons en daarom lieten zij maar gelijk weten dat als zij ‘con-
sideratie daartegen zouden mogen hebben, dat zij alsdan gelieven over acht dagen des avonts hier in
herberge te zijn’.18 Op 19 juni vond de voltallige vergadering van hoofdingelanden plaats. Om niet
nader gespecificeerde redenen stapten zij weer van de Rijnlandse morgen af en kwamen overeen de
kavels af te meten ‘op Sijpse landmaat’, 600 in ‘‘t morgen hard land’. Daarmee zou de Zijpse dijkmaat
dus naast lengtemaat ook als oppervlaktemaat gaan dienen.

12  Dou, 1629.
13  In de spaarzame gevallen dat auteurs zich uitspreken over de grootte van de morgen, wordt de lezer ge-
confronteerd met onjuiste gegevens.Volgens Belonje, 1933 De Schermeer, 22 bedroeg de kavelgrootte 10 bun-
der en 55 roeden en was de morgen dus 0,67 ha groot. Ook Schilstra, Schermerland, 105 en Lambooy, Gete-
kend land, 153, zaten er met respectievelijk 0,68 en 0,67 ha ver naast.
14  Dou publiceerde zijn Tractaet in 1629, dus enkele jaren voordat de Schermer werd drooggelegd.
15  De manuscriptkaart van Baert Claesz., gebaseerd op in december 1633 uitgevoerde metingen, ver-
scheen in 1635: ‘Caerte van die Schermeer, sulcx die inden jaere 1633 in de maent december oover het ijs
is gemeten en bevonden, …’. RAA, catalogus nr. PR 1006006.
16  RAA, AWS inv. nrs. 774 en 955.
17  RAA, AWS inv. nr. 44, 11 juni 1635.
18  Ibidem.
19  RAA, AWS inv. nr. 44, 19 juni 1635.
20  RAA, AWS inv. nr. 236.
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Bij nader inzien bleek ook dit besluit op bezwaren te stuiten. Een morgen van 600 vierkante Zijp-
se dijkroeden (0,877 ha) was aanzienlijk groter dan de eerder gehanteerde Schermer morgen en het
aantal te verdelen morgen zou daardoor drastisch omlaag gaan. Eerder hadden de bedijkers, zij het
om andere redenen, ook al iets dergelijks meegemaakt. In de winter van 1633 had de landmeter Ba-
ert Claesz. bij metingen over het ijs geconstateerd dat het contribuabele polderoppervlak van de te
bedijken polder niet 6.500 morgen groot was, zoals eerst gedacht, maar slechts 6.090 morgen, alles
op basis van de oorspronkelijk gebruikte Schermer morgen. Men had de ontbrekende kavels terug
moeten kopen en dit had veel geld gekost. Met een grotere oppervlaktemaat op basis van de Zijpse
dijkroede zou het aantal te verdelen morgens nogmaals drastisch omlaag gaan: in plaats van 6.090
morgen was er dan nog maar 5.397 morgen te verdelen. Wederom moest dan een aantal investeer-
ders worden teleurgesteld en de overgebleven participanten zaten als gevolg van de terug te betalen
omslagen opnieuw met een aanzienlijke kostenverhoging. Ook voor de gewestelijke overheid was een
vermindering van het aantal contribuabele morgen waarover in later jaren belasting kon worden ge-
heven niet aantrekkelijk. In hun vergadering op 19 juni bogen de hoofdingelanden zich over deze
problematiek: ‘remonstrerende aen de heeren van de reeckeningh dat deselve niet groter is als vijff
duisend 397 morgen, 528 roeden Zijpse dijckmaet’.19 Er zat niets anders op dan vast te houden aan
de vanaf het begin gehanteerde oppervlaktemaat en daarmee aan een contribuabel oppervlak van
6.090 morgen. In het kavelregister van 25 oktober 1635 lezen we dat er inderdaad 6.090 morgen zijn
verloot.

Met behulp van bovenstaande informatie kunnen we de grootte van de Schermer morgen bere-
kenen. De morgen gebaseerd op de Zijpse dijkroede (0,877 ha) was 6.090 / 5.397 of 1,128 keer zo
groot als de al in gebruik zijnde en ook definitieve oppervlaktemaat. We leiden daar een oppervlak
van 0,777 ha voor de Schermer morgen uit af. Die was daarmee, binnen de nauwkeurigheid van de
beschikbare gegevens, gelijk aan de morgen in de dorpen op het Schermereiland: 0,773 ha. We con-
cluderen daarom dat dit de oppervlaktemaat is die men in de voorafgaande jaren en ook na verka-
veling heeft gebruikt. Een bevestiging vinden we in een belastingoverzicht uit 1786 waarin staat ver-
meld dat het toenmalig belastingplichtige oppervlak van 6161,5 morgen ‘Schermeer maat’
overeenkomt met 5593,32 morgen Rijnlandse maat.20 De hier genoemde verhouding komt ook over-
een met een oppervlak van 0,773 ha voor de Schermer morgen.

Voor de lengte van de landroede zijn we aangewezen op de kavelkaarten uit 1635 van Pieter Wils,
S. van Esveldt en J.C. Visscher.21 Die vermelden dat een Schermer morgen 600 vierkante landroede
omvatte. Daaruit volgt een lengte van 3,59 m voor de Schermer landmaat. In de bannen van de dor-
pen op het Schermereiland was de landroede aanzienlijk langer: 4,64 m, maar daar omvatte een mor-
gen slechts 360 vierkante roeden. De Schermer landroede in de polder week met zijn lengte van 3,59
m af van alle andere roeden in de nabije omgeving. Vergelijken we tenslotte nog de lengte van de
Schermer dijkroede (3,82 m) met die van de landroede (3,59 m), dan blijkt de dijkroede 6 procent
langer te zijn. Een dergelijk verschil vinden we ook terug in de schaalaanduidingen op de kavelkaar-
ten.

21  RAA catalogus nrs. PR 1003194, 1005077 en 1005083.
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Bijlage 8  Verklarende woordenlijst

aanwas vergroting van gronden door aanslibbing.
abandonneren afstand doen van eigendomsrecht op grond.
barmte berm, strook grond langs een dijk.
bedijken inpolderen van buiten de zeedijken gelegen gronden, dus van slikken, schorren

of een stuk wad. In deze studie worden het begrip ‘bedijken’ en de daarvan af-
geleide termen ook toegepast op de inpoldering van meren, meestal aangeduid
als ‘droogmaken’ of ‘droogmakerij’. Met de termen ‘droogmaken’ en ‘droog-
makerij’ wordt in deze studie wel steeds vastgehouden aan de gangbare beteke-
nis, de inpoldering van meren.

bedijkers de ondernemers die een bedijking ter hand namen en ten uitvoer brachten (on-
geacht of deze binnen of buiten de zeedijken plaats vond). De investeerders die
alleen maar geld in een project stopten worden in deze studie aangeduid als par-
ticipanten of deelnemers.

berm        strook grond langs een dijk.
binnenboezem   stelsel van wateren binnen een polder dat dienst doet als bergplaats voor over-

tollig water, totdat lozing op de ringvaart van de polder mogelijk is.
boezem van buitenwater afgesloten stelsel van wateren (vaarten, kanalen, meren) bruik-

baar voor tijdelijke waterberging, totdat lozing mogelijk is.
bovenmolen hoogst gesitueerde molen in een stelsel van getrapte bemaling.
capraven spar; rechte dunne stam.
cartouche met krullen omlijst vlak op een kaart waarin bijzonderheden betreffende de

kaart zijn aangebracht.
contentement vergoeding voor geleden of te lijden schade.
contribuabel belastingplichtig        
custing        termijnbetaling na aankoop van land.
delen  planken van grenenhout.
dieper baggeraar, iemand die een sloot of vaart uitdiept.
dijkgraaf in de zeventiende eeuw: vertegenwoordiger van de landsheer (de gewestelijke

overheid) in het polderbestuur, verantwoordelijk voor juridische aangelegenhe-
den. Was als voorzitter van het college van dijkgraaf en heemraden ten tijde van
de bedijking nauw betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden.

dijkvak een bepaald stuk dijk.
dijklichaam opgeworpen grondmassa die de dijk vormt.
dijkrecht de gezamenlijke rechtsbepalingen ten aanzien van dijkzaken.
dijkroede lengtemaat.
dijkvelling 1. regeling waarbij de dijkplicht van een oude dijk naar een nieuwe dijk over-

gaat.
2. het bedrag dat onderhoudsplichtigen van een buitendijk, die door bedijking
van buitengronden zijn oorspronkelijke functie verliest en een slaperdijk wordt,
meebetalen aan de kosten van de nieuwe dijk(en).

droogmakerij 1. drooggemalen meer of plas.
2. het droogmalen en inpolderen van een meer of plas.

druipens helling aan de binnenkant van de ringdijk.
fundament van een de ondergrond waarop een dijk rust. Het fundament is meestal wat breder dan

dijk de dijk zelf en steekt doorgaans één à twee voet boven het winterpeil van de ring-
vaart uit.

gemene land land dat de polder of de gezamenlijke ingelanden toebehoort.         
glooiens of gloyens helling aan de buitenkant van de ringdijk
gording dwarshout dat dient tot koppeling van een rij palen.
gratificatie (in deze studie:) voorafgaand aan een bedijking aan een invloedrijke functiona-

ris toegekend recht tot deelname, zonder dat deze zich in hoeft te kopen.
heemraad lid van het dagelijks bestuur van een polder of waterschap.
herenwerk werk waarbij arbeiders worden uitbetaald in dag- of uurloon.        
hoofdingelanden de leden van het hoogste bestuursorgaan van een polder of waterschap.
ingeland eigenaar van land in een polder
invordering naar het na vonnis van dijkgraaf en heemraden verhalen van verschuldigde gelden. 

dijkrecht De dijkgraaf schoot het verschuldigde bedrag eerst voor en vorderde dit na uit-
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spraak van de rechter terug, vaak met ‘dubbel gewin’, dat wil zeggen met een
door hem zelf te behouden boete ter hoogte van het in te vorderen bedrag (zie
ook: parate executie).

joffers dunne palen                                      
kavels water eenheid waarin de grootte van een participatie in een bedijking wordt aangege-

ven.
kavelconditie  voorwaarden waarop de gronden in een droogmakerij of bedijking aan de deel-

nemers worden toegewezen.
kavelregister lijst van deelnemers aan een bedijking, met opgave van de bij verkaveling door

middel van verloting aan hen toegewezen kavels.
kavelsloot sloot tussen kavels.
kespen          dwarsleggers over de koppen van heipalen.
kolksloot sloot die het water bij een molen brengt.
krebbing houten bescherming van een dijk tegen golfslag.
kruin vlakke bovenzijde van een dijklichaam.
landroede of oppervlaktemaat; de roede die dient om een oppervlak te meten.

landmaat
maat een stelsel van maateenheden waarmee afstanden en oppervlakken worden ge-

meten. Voorbeelden zijn de Rijnlandse maat, de Hondsbossche maat, enz.
middelmolen middelste molen in een stelsel van getrapte bemaling.
mis mest.
modderaar of arbeider die een sloot uitdiept of slikker uit het wad opdiept.

modderling
molbord brede, door paarden getrokken, plank om zand mee op te scheppen, te ver-

plaatsen en elders te storten.
molendichtheid verhouding tussen het aantal molens dat een polder telt en het polderopper-

vlak.
molenkolk verbindingssloot tussen molens op verschillend niveau.
morgen landmaat waarmee de grootte van een perceel wordt aangegeven.
morgentalen eenheid waarin het aantal belastingplichtige morgen wordt uitgedrukt.
nol zandige hoogte, binnenduintje.
Noorderkwartier Holland ten noorden van het IJ. In de literatuur komt men ook andere defini-

ties tegen, zoals alleen het zuidelijke deel van het gebied ten noorden van het IJ,
dus zonder West-Friesland en de eilanden.

notsloot sloot langs de binnenzijde van de ringdijk, waarlangs de opbrengst van het land
wordt afgevoerd.

octrooi voor een door de Staten verleende vergunning tot bedijking van een buitendijks gebied
bedijking of een meer, al of niet onder voorwaarden en toekenning van belastingfacilitei-

ten.
omslag      belasting voor grondeigenaren in een polder. Tijdens een bedijking werd belas-

ting geheven over het aantal morgen waarop men had ingeschreven.
ondermolen  laagst gesitueerde molen in een stelsel van getrapte bemaling.
ordonnantie een door dijkgraaf of hoofdingelanden aan de penningmeester verleende auto-

risatie om een betaling te doen.
parate executie het zonder gerechtelijke procedure verhalen van verschuldigde gelden (zie ook:

invordering naar dijkrecht).
park of perk afgepaald deel van een (aan te leggen) dijk of vaart.
participanten de deelnemers aan een bedijking: de investeerders.
plempdijk in open water opgeworpen dijk.
polderafdeling door kaden en dammen afgescheiden en onder een eigen bemaling gebracht

deel van een polder. Opsplitsing in afdelingen komt vooral voor in grote polders
met hoogteverschillen.

poldermolen  in de laagste delen van een polder geplaatste molen.

recognitie jaarlijks per morgen ingepolderd land aan de overheid te betalen bedrag. Deze
belasting kan, na de eerdere overdracht door de overheid van de te bedijken
gronden, gezien worden als erfpacht.

redres van de herziening van belastingstelsel dat betrekking heeft op onroerend goed.
verponding
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remissie kwijtschelding
rendant penningmeester.
rentmeester vertegenwoordiger van de gewestelijke overheid, belast met het financieel be-

heer van Grafelijke domeinen.
roede 1. balk die door de windas van een molen wordt gestoken en waaraan de hekken

voor de zeilen worden bevestigd.
2. lengtemaat. De lengte van de roede hangt af van de gebruikte maat. De roede
werd in de zeventiende eeuw ook vaak gebruikt als landmaat. Een stuk land van
’honderd roede’ is 100 vierkante roede groot. In een aantal polders, zoals de
Heerhugowaard en de Schermer, had de roede als lengtemaat een andere leng-
te dan de roede als landmaat.

schaft      volume grond van één vierkante roede bij één voet.
scheprad door een windmolen aangedreven dubbel wiel, met schoepen daartussen, om

water omhoog te brengen.
schot bij graven of baggeren verkregen grond die nog moet worden opgeruimd.
schouw inspectie van waterstaatswerken door een waterschapsbestuur.
slechten   egaliseren van oneffenheden, rommel opruimen
slikker     uit wad opgediepte klei met wier. Slikker diende als bouwmateriaal bij het op-

werpen van een slikkerdijk.
slikkeraar iemand die slikker uit het wad opdiept. Zie ook: modderling of vlosser.
slikkerdijk van slikker opgeworpen dijk. Deze was aan de buitenzijde bekleed met wier.
sparren       naaldhouten palen.
specie      door uitgraven of baggeren verkregen grond, te gebruiken voor het opwerpen

van een dijk.
speten scheppen of graven.
tochtsloot hoofd- of molenwetering.    
toeleggens breedte van het dwarsprofiel van een dijk, gemeten op de hoogte van het ter-

rein.
vacatie dagvergoeding.
vereren        iemand een cadeau schenken, als dank voor een bewezen of te bewijzen dienst
verkaveling 1. het opdelen van een polder in kavels

2. de bijeenkomst waarbij de kavels onder de ingelanden worden verloot.
verschijndatum de datum waarop een betalingstermijn afloopt.                   
verstoeling het omslaan van de aanleg- of onderhoudskosten van een dijk onder belang-

hebbenden.
verteerde kosten kosten voor reizen, logies en maaltijden.
vingerling tijdelijk aangelegde dam, waarachter een sluis wordt aangelegd.
vlossen baggeren.
vlosser baggeraar.
voer een wagenvracht. Deze maat wordt onder andere gebruikt om een hoeveelheid

riet aan te geven: het gewicht dat door één paard op een kar getrokken kan wor-
den: 2.000 à 3.000 kg.

voet lengtemaat. In het Noorderkwartier gaan meestal 12 voet in één roede.
voser    slikkeraar of vlosser.
zoetelaar iemand bij wie de arbeiders tijdens de bedijking voedsel, drank en andere le-

vensbenodigdheden kunnen kopen.

Bronnen: De Vries, 1876, 461-463; Danner, Kuijs, Van Rijswijk, Streefkerk en Zeiler, 1992-2001; Geerst
en Heestermans, 1992; Sipman, 2002; Van de Ven, 2003, 432-443; Liesker en Fritschy, 2004, 9, 13;
Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 315-319 en Tielhof en Van Dam, 2006, 364-365.
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Summary

In the second half of the sixteenth and the first half of the seventeenth century
land reclamation activities radically reshaped the landscape in the Northwestern
part of Holland, known as the ‘Noorderkwartier’. Ample attention has been giv-
en to this spectacular development in the historiography, with organizational
and institutional matters as main topics of interest. Financial and economical as-
pects, however, have been underexposed. This study aims to at least partially fill
this gap and focuses on three areas. First of all an attempt is made to arrive at a
better picture of the cost associated with land reclamation, with an understand-
ing of the factors contributing to expenditure. Secondly the return on invest-
ment for the participants has been investigated. Finally the background of the in-
vestors is addressed. To this end eight of the biggest reclamation projects in
North Holland have been analyzed: those in the Zijpe (1598, fourth and final at-
tempt), the Wieringerwaard (1611), the Beemster (1612), the Purmer (1622),
the Wijde Wormer (1626), the Heerhugowaard (1631), the Schermer (1635)
and the Starnmeer (1643). Together these projects represent 80 percent of the
land reclaimed in the period before 1650.

Except for the Wieringerwaard the reclamation costs for all of the selected
projects could be retrieved. They ranged from approximately 0,5 million
guilders in de Zijpe and Wijde Wormer to 2,5 million in de Schermer. In total
these seven projects required close to 8 million guilders. On the basis of this fig-
ure the total amount of money involved in land reclamation in the Noorder -
kwartier up till 1650, including the smaller lakes, is estimated at between 9,5 and
13 million guilders, one and a half to two times the starting capital of the VOC in
1602.

For an analysis of the various cost elements contributing to the overall expen-
diture, access to the annual accounts dating from the reclamation period is es-
sential. Not all polder archives are complete in this respect, however. Neverthe-
less we were in most cases able to reconstruct the main picture. Expenditure in
the Zijpe was mainly related to dike construction. This was quite different in pro-
jects where lakes had to be drained. Here the most important cost element was
associated with the acquisition of a narrow strip of ‘old land’ along the shore.
This land served as foundation for the ring dike, allowed the ring canal to be dug
and made it possible to erect the first few mills. The cost associated with these
other activities was, of course, considerable as well.

The investment cost per hectare was lowest in the Zijpe. After three earlier at-
tempts at embankment there was no need to start all over in 1597. In some places



the dikes were still in reasonably good condition. The repair works, including ex-
penditure for new mills and infrastructure, required 200 guilders per hectare.
This was relatively cheap. Reclamation costs in the Beemster amounted to 260
guilders and in the projects thereafter they rose even further. In the Schermer an
hectare of new land cost twice as much as in the Beemster and in the Starnmeer
nearly four times.

Various factors contributed to these differences. Large polders benefitted
from a relatively short ringdike. This factor was clearly in favour of the Zijpe, the
Beemster and the Schermer. Inflation also played an important role. Higher
price levels for labour and land strongly boosted expenditure of the later pro-
jects. It is estimated that the increase in expenditure in the Schermer as com-
pared to the Beemster, as a consequence of this factor alone, is close to 50 per-
cent. Also in another respect the later projects were at a disadvantage. The
Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen, responsible for water management
in a large section of the Noorderkwartier, was extremely concerned about the
rapid succession of reclamation projects and the concomitant decrease in stor-
age capacity of the Schermerboezem. For project approval support by this insti-
tution was indispensible and the board members of Uitwaterende Sluizen were
therefore in a position to impose measures, directed at improved drainage from
the Schermer reservoir. At first the financial consequences of their demands
were not too far reaching, but this was no longer the case at the time the propos-
als for reclamation of the Schermer and the Starnmeer were put forward. In the
Schermer expenditure went up by approximately 50 percent as a consequence of
the demand for a ring canal of unprecedented dimensions and the obligation to
dig two new drainage canals. We lack the data for a reliable estimate in the case
of the Starnmeer, but in this polder the impact must have been even more severe.
This time not only Uitwaterende Sluizen dictated strong terms, also Alkmaar
came forward with all kinds of demands. The municipal administrators, on be-
half of the polder the Schermer, managed to pass part of the obligations with re-
spect to one of the new drainage canals on to the administrators of the much
smaller project.

The investors in the Zijpe and the Beemster had to pay least for their new farm-
lands. They benefitted from polder size, low price levels and not having to com-
ply with costly measures imposed by Uitwaterende Sluizen. In the Schermer they
also benefitted from economy of scale, but inflation and the demands put for-
ward by Uitwaterende Sluizen drove costs up sharply. In case of the Starnmeer, all
of these factors were unfavourable. The high cost of land reclamation in this
polder, therefore, is not surprising.

The capital required for the various projects was put up nearly entirely by the
participants. Attempts to collect contributions from third parties, benefitting
from reclamation, mainly failed and income from other sources was modest at
most. Sometimes capital was borrowed, but loans were normally paid back as
soon as possible, preferably within the same year. Only in the case of the Scher-
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mer and the Starnmeer the investors, after completion of their project, saw them-
selves burdened with a substantial debt.

Questions concerning return on investment cannot be dealt with simply. Soil
quality in the various polders and even within one polder varied considerably,
giving rise to a wide range of results. The outcome of analysis furthermore very
much depends on the year in which the return is calculated. Nevertheless, a clear
distinction can be made between early projects like the Beemster and the
Purmer, where the majority of investors eventually enjoyed an attractive return
and later projects like the Wijde Wormer, the Heerhugowaard and the Schermer,
where results in the main were highly disappointing. Worst off were the investors
in the Starnmeer; they never recovered their investment costs.

In all polders it took several years to cultivate the new land and to bring water
management under control. In the meantime farming yields were low, even in
the eventually successful polders. Cultivation activities bore fruit, however, and
land prices and farm rents started to rise, although not everywhere at the same
speed and to the same level. But this development did not go on forever. In line
with the general economic picture, around the middle of the century the upward
trend came to an end. Prices were static for a decade or so and as from the late
1660s started to come down, slowly at first and sharply in the later decades. The
turnaround in price levels hit all polders more or less simultaneously. Investors
in later projects, therefore, had less time to see the value of their land appreciate,
let alone reach the high levels obtained in the Beemster or the Purmer.

Land prices in the Beemster in the middle of the seventeenth century exceed-
ed investment value by a factor of five. In 1630 they corresponded to an average
annual rate of return of approximately 7 percent. With the price rise slackening
in the following years, this figure soon came down. Attractive yields were also ob-
tained by farming out. Around 1650 a net return on investment of 14 percent per
year was easily obtained. These high yields were very welcome of course after the
poor results obtained in the early years. Taking both operating income and cap-
ital increase into account, the average annual rate of return over the years up to
1650 is estimated at 10 percent. Admittedly this is only a rough approximation.
Lack of data, especially of the operating income in the first few years, makes it im-
possible to be more precise. Nevertheless it is clear that investment in the Beem-
ster reclamation project, after a slow start, was well rewarded. Rates of return
were more or less double those obtained on the capital market.

Price patterns and return on capital in the Purmer, another polder blessed
with fertile, clay soils, were similar to those in the Beemster. Investors in the Wij -
de Wormer, the Heerhugowaard and the Schermer were less fortunate. Poor soil
quality and difficult to control water levels, especially in the Wijde Wormer, kept
productivity low. Even when farm rents reached their peak around the middle of
the century, they hardly covered the costs. The price of land also stayed well be-
low that in the more successful polders. Investment costs, on the other hand, had
been high, so that rates of return were disappointingly low. In fact, participation
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in most cases led to capital loss. Even worse was the situation in the Starnmeer.
Land prices in this polder did not deviate much from those in the Schermer, but
due to the high reclamation costs, they stayed well below investment levels. Fur-
thermore high maintenance costs of the polder, inherent to its small size, kept
annual taxation high. As a result farming out never yielded a positive income.

Illustrative for the dismal results obtained with the later projects is the misfor-
tune experienced by Alkmaar in the Heerhugowaard and the Schermer, polders
in which the city participated on a large scale. Capital required for investment
was borrowed. In line with the general picture it took many years before the farm
rents covered operating costs and even then the net income was insufficient to
cover the interest on the capital loan. More capital had to be borrowed and land
had to be sold. The consequences were disastrous. Seven years after the original
investment Alkmaar’s debt had accumulated to not less than 300.000 guilders; in
the meantime the city had been forced to sell a considerable part of its newly ac-
quainted farmlands.

Due to the high maintenance costs in the polders, which kept taxation high,
land prices in the polders lagged well behind those realized elsewhere. Even in
the Beemster, during the peak around 1650, prices did not even reach halfway.
Net farm rents showed a similar disparity. Farming out in both cases yielded more
or less the same return: a modest 2 percent on the value of the land. There was
little difference in this respect between the more and less successful polders.

When land reclamation activities took off in the sixteenth century, the scale of
most projects was relatively modest. As an investment opportunity they were, as
yet, of little significance. There were exceptions, however, such as the various at-
tempts at embankment of the Zijpe. The size of this project was without prece-
dent and so was the amount of capital required. The originator of the first plan,
Jan van Scorel, in 1552 had to call on the Antwerp capital market. In 1596, when
the plans for the fourth attempt at embankment were put forward, this option
was no longer available. To the extent that the old landowners or their heirs were
not able or willing to commit themselves for the necessary funds, capital this time
had to be put up by wealthy regents and merchants living in the province of Hol-
land. Their enthousiasm for participation was not overwhelming, however. This
attitude, however, rapidly changed. The syndicate which a decade later devel-
oped the plan to drain the Beemster, had little difficulty in raising sufficient in-
terest. In the projects thereafter the wealthy elite in the province became even
more keen to participate, so that the demand for parcels soon exceeded supply.
As a consequence from then onwards it was up to the project administrators to
determine whom they wanted to participate in their project. They happily ex-
ploited this situation by favoring influential officials, whose support they believed
to be useful. Sometimes officials were even granted shares without the down pay-
ment normally required for admission. This policy greatly affected the composi-
tion of the lists of participants.

Overall the participants went for large shares. The capital raised for the eight
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projects under study was funded by 707 investors, of whom 132 participated in
more than one project. On average they put up 9.000 guilders per person, three
times as much as the participants in the Amsterdam Chamber of the VOC at its
foundation in 1602. The largest contribution came from the brothers Dirk and
Hendrik van Os. These successful Amsterdam merchants, originally residents of
Antwerp, invested more than 200.000 guilders and for that money acquired
1.034 morgen (880 ha) in the Beemster.

The brothers Van Os were not the only ones in Amsterdam with a keen inter-
est in land reclamation. Citizens from Amsterdam provided more than half the
capital required for drainage of the Beemster and the Purmer and in most of the
other projects also played a prominent role. Amongst them were members of the
established elite as well as newcomers, mainly immigrants from the southern
Netherlands. In the Beemster the newcomers dominated the autochtonous par-
ticipants, but just as in the new trading companies there was no sharp division be-
tween new and old. The high degree of participation by immigrants from the
southern Netherlands is remarkable, however. They had no access, as yet, to high
government circles and therefore were less likely to get preferential treatment
when they applied for shares. This could explain the more modest role they
played in later projects.

Residents from Alkmaar and Hoorn were also well represented, although
mainly in the nearby polders. Especially members of the governing elite were
heavily involved. Three quarters of the Alkmaar vroedschap in the years between
1596 and 1643 participated in at least one project. In the Schermer all members
of the vroedschap and all mayors in office at the time of embankment acquired
one or more parcels. But not only vroedschap members participated, an equal
number of lower ranking officials, tradesmen and retailers put money in the new
polders. These people apparently could afford the expenditure as well.

Participation by regents from other cities in the Noorderkwartier was limited.
The magistrates in Purmerend, Edam and Monnickendam were heavily involved
in organizational matters concerning the projects considered to be in their
sphere of influence and claimed large shares on behalf of their city. Few invested
themselves, however. Most likely their financial strength did not permit them to
do so. Competition for shares was generally stiff, but the towns whose coopera-
tion in the Statenvergadering was essential for project approval, adroitly exploit-
ed their position. But also for the municipal treasuries participation meant a
high financial burden. Part of the shares obtained by the various towns was there-
fore sold already before drainage started. The towns had been exempt from hav-
ing to pay admittance fees. By incorperatinging the corresponding amount of
money in their sales price, they made a handsome profit.

Widespread was the involvement of government officials in the Hague. Espe-
cially members of the most important decision making bodies in the province of
Holland were well represented. They were clearly attracted by the opportunities
which the new projects offered and the polder board administrators were happy
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to have them behind their project. In the Wijde Wormer the initiative for
drainage was even taken by officials from the Hague and in that polder they dom-
inated the list of participants.

The disappointing financial results obtained in most projects have raised ques-
tions in recent years about the motives of the investors to participate. Instead of
the pursuit of a quick and easy profit, formerly believed to be the overriding in-
centive, alternative suggestions have been put forward. Amongst them feature
the relative risk free nature of land reclamation projects, the possibility to spread
risk by a widening of the investment portfolio and the opportunity for longer
term investment. Various authors, however, also point in another direction. They
draw attention to the tendency amongst the merchant elite to embrace a more
aristocratic lifestyle, with land ownership and a prestigious estate as key elements.

All of these factors may, to a varying degree, have played a role. Taking into ac-
count the newly acquired data, it is difficult however to disregard the prospect of
an attractive return on investment as prime incentive. The greediness exhibited
in acquiring shares and the large amount of money with which the wealthy elite
was willing to participate, clearly point in this direction. Investment by municipal
treasuries, furthermore, is difficult to reconcile with life-style related motives. But
on top of this all, it is not surprising at all that investors, despite the poor results
obtained with previous projects, were still highly confident in the outcome of
new ones. At the time they had to put their money up, there was little reason to
expect the prolonged spell of rising land prices to come to an end. When the
proposals for drainage of the Schermer and Starnmeer were put forward, there
were no signs of weakening at all. And with price levels in the polders following
those in the old land, be it at a distance, it was only natural to believe that it would
be a mere matter of time before their investments would handsomely pay off. Val-
coogh’s observation that participants were mainly drawn in by the temptation of
an handsome profit, seems to have lost none of its validity, also not with respect
to the later projects.
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Stoop, Jordaen  506
Stuijling, Maarten Adriaansz.  149, 214, 445, 487, 506
Swan, Claes  189
Teding van Berkhout, Adriaan  279, 285, 289, 448,

450, 454, 485-486, 506
Teijlingen, Floris van  54, 412, 417, 461, 486, 506
Teijlingen, Gerard van  218, 223
Teijlingen, Laurens van  26, 241, 272
Teilingen, Cornelis Florisz. van  423, 506Tenesse,
Duijfgen van  424
Tenesse, Geertruijd Willemsdr. van  424
Thijs, Hans  399
Tholincx, Dirk 438, 486, 507
Tongerloo, Abraham van  337, 507
Tongerloo, Jan van  427, 507
Tongerloo, Sarah van 427
Trip, Elias  427, 442, 507
Trom, Jacob Pietersz. 507
Trom, Pieter Pauwelsz.  364
Turquette, Sarah  241, 507

Unger, R.W.  18-20
Usselincx, Willem  355, 431, 440, 507
Utrecht, Aery Jansz. van  186-187
Valckesteijn, Gerard van  451
Valckesteijn, Nicolaas van  507
Valcoogh, D. Azn.  22, 97-98, 259, 466, 482
Vallee, Arnoult de  447, 507
Veen Berkhout, Cornelis Cornelisz.  435, 507
Veen, Adriaan Simonsz. van  447, 507
Veen, Nicolaas Cornelisz.  485, 507
Veer, Albert de  454, 459, 485, 507
Velaer, Jacques de  436, 507
Velius  297
Verdoes, Dirk  63, 153, 154, 159, 217, 294, 516
Vernatti, familie  440, 442, 508
Vierlingh, Andries  33, 87, 94-97, 100, 102-104, 262,

332,
Visscher, Claes Jansz.  12, 63, 65, 157, 163, 168, 175,

182, 192, 237, 272, 293, 313, 526
Visscher, Roemer Pietersz.  98, 508
Vlaming van Oudshoorn, Dirk Pietersz.  429
Vlaming van Oudshoorn, Pieter Dirksz.  429
Vollenhoven, Lambert Wijngaertsz. van  41, 315, 362,

485
Vondel, J. van den  20, 467, 473
Vries, G. Azn. de  17, 127
Vries, J. de  357, 414
Waal, Anthonie de  454, 508
Waal, Johan Baptista de  426, 508
Waal, Johan de  448, 508
Wagenaar, J  405
Wassenaar van Duivenvoorde, Elisabeth van  508
Wassenaar van Duivenvoorde, Gijsbert van  508
Wassenaar van Obdam, Jacob II van  460
Wassenaar van Obdam, Jacob III van  461
Wassenaar van Duivenvoorde, Johan van  82, 460, 461,

486, 508
Weijver, Jacob Jansz. ’t  375
Wieringa, F.  63
Wijc, Adriaan Jacobsz. van de  508
Wi 26
Wit, Andries de  455, 456
Wit, F. de  265, 284
Withoos  107
Witsen, Jonas  437, 509
Wolf, Betje  20
Wolf, Cornelis van der  456, 509
Woude, A. van der  15, 18, 27, 307-309, 319, 378, 379,

390, 393
Wuijtiers, Dirk  148-149, 151
Wuijtiers, Govert  149, 422, 427, 509
Wuijtiers, Liefgen Govertsdr.  427
Zevenhuizen, Thomas 63, 154, 217, 516
Zeventer, Frederik van  461, 494
Zeventer, Otto Frederiksz.  485, 505
Zeventer, Soetgen van  505
Zijlmaker, Adriaan Cornelisz.  446
Zijlmaker, Cornelis Thomasz.  445
Zijp, A.  340
Zoutman, Jan Dirksz.  128, 272, 313, 510-511, 524



Achtermeer  11, 15, 32, 33, 40, 327, 483, 532, 537
Akersloot  107, 109, 110, 158, 160, 162, 167, 168, 170,

172, 191, 198, 203, 537 
Akersloter Wouden  163, 168
Alkmaar Noorderweg  186, 191
Alkmaar Zuiderweg  186
Alkmaar- of Noordervaart  118, 124, 146, 173, 176,

177, 185-187, 191-192, 220, 518, 519
Antwerpen  420, 421, 440, 441, 469, 471, 532, 534
Arenberger gronden  41, 42, 285, 315, 362,
Arenbergerpolder of kavel  123, 129, 238, 241, 270,

360, 513
Assendelft  36, 155, 158, 159, 196, 219-221, 223, 531
Avenhorn  280, 281, 283, 513
Baltische Zee  98
Barsingerhorn  22, 94, 187
Beets  279, 282, 513
Beetskoog  282
Beijerlanden  318, 390
Bergen  201, 220, 222,
Bergermeer  32, 460, 483, 537
Berkhout  282,
Berkmeer  13, 248, 274, 483, 516
Bijlmermeer  425, 429, 533
Bleekmeer  248, 483
Bloemendalerweg  191
Blokkers  59, 155, 164, 174
Blokkervaart  185
Blokkerweg  191
Boekel  154, 158, 162, 531
Boekelermeer  210, 220, 483, 530
Boijes, Jan  12, 90, 93, 101, 106, 108, 119, 162, 164-169,

171, 172, 220, 294, 516, 517
Bosch, de  59, 155, 162, 174
Bovenpolder  123, 238, 270, 513
Brabant  93, 207, 491, 499
Broekhorn  13, 274, 516, 517
Busschersluisje  194
Butteroort  197, 520
Coulster, ter  52, 222, 531
Dam(sluis)  13, 286, 288
Delft  87, 266, 283, 415, 418, 419, 435, 448, 485, 489,

490, 492, 494, 496, 497, 500, 504, 505, 508, 531, 534,
538

Denemarken  207
Deventer  207, 208,
Diepsmeer  455, 483, 537
Dordrecht  94, 209, 415, 418, 448, 490-492, 495, 504
Drechterland  220, 222
Drechterlandse dijk  166, 188, 222
Dreisloot  197

Driehuizen  13, 59, 101, 102, 110, 118, 154, 155, 161,
163, 164, 166, 167, 170-172, 174, 175, 177, 186, 208,
505, 518, 519

Driehuizerweg  186, 191
Duitsland  426, 440-442
Durgerdam  262
Edam  13, 29, 35-39, 47, 52, 53, 138, 248, 268, 278, 284-

289, 292, 298, 362, 387, 405, 415, 418, 437, 443, 444,
462, 463, 465, 469, 480, 484, 486, 497-499, 501, 506,
507, 509, 514, 544

Eenigenburg  13, 259
Egmondermeer  32, 460, 483
Enge Wormer  18, 236, 368, 483
Engeland  45, 455, 521
Enkhuizen  314, 387, 388, 415, 418, 434, 439, 486, 487,

492, 496, 500, 503, 506, 507, 509
Frankrijk  45, 206, 436
Geestmerambacht  32, 44, 67, 76, 137, 152, 158, 220,

248, 251, 252, 256, 269, 270, 272, 277, 292, 295, 297,
447, 455, 460, 469, 516, 517, 522-524

Grafelijkheids Domeinen  40, 79, 80, 344, 451, 452,
529

Grafelijkheids Gronden  129
Graft  52, 163, 220, 222, 305, 499
Graftdijk  73, 121, 162, 192, 273, 276, 513, 514, 520
Groet  247, 248
Groningerland  45
Grosthuizen  282
Grote Sloot  73, 122, 156, 194, 200, 201, 203, 242, 257,

515
Grote Waal  259, 483
Haarlem  197, 266, 298, 415, 418, 424, 448
Haarlemmermeer  68-75, 172, 253, 255, 352, 482
Hardinxveld  52
Haringcarspel  447, 497, 501
Havermeer  130, 285, 360, 513
Hazedwarsdijk  247
Hazendijk  259
Heiloo  52, 222, 394, 483, 492
Hobrede  13, 263, 513
Hornicker Vennen  84, 155, 161, 163, 186, 189, 382
Huigendijk  44, 132, 144, 152, 153, 161, 163, 166, 167,

170, 188, 220, 248, 292-294, 296
IJ  7, 15, 16, 36, 193, 194, 196, 199, 305, 308, 344, 425,

448, 483, 528
IJ dijk  193
Ilpendam  42
Italië  436, 441
Jacob Claassluis  13, 122, 156, 194, 200-203
Jan Boijes  12, 90, 93, 101, 106, 108, 119, 162, 164-169,

171, 172, 220, 294, 516, 517
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Jisp  253, 279, 292, 493, 513-515
Jisperveld  61
Kamerhop  11, 13, 17, 47, 50, 51, 66, 67, 73, 74, 80,

130, 131, 238, 241, 244, 251, 252, 266, 272, 275, 298,
299, 483, 520, 522, 523,

Kenenburg  460, 461, 494, 495
Kennemerland  5, 34, 37, 39, 240, 328, 337, 344, 351,

448, 452, 492, 504
Kerkebosch  59, 155, 162, 174
Kerkmeer  455, 483
Knollendam  196-198, 219-220, 290-291, 298, 300
Koedijk  156, 200-202, 222, 343, 394
Koegras  435
Korsloot  36, 280
Krabbendam  200, 201, 489, 504
Krommenie  36, 155, 159, 177, 182, 194-200, 219-221,

228, 245, 248
Krommeniedijk  35, 194, 196, 219
Krommenije  36, 37, 254, 288, 289
Kruisoord  13, 59, 118, 121, 265, 513, 514
Laan, de  164, 176, 185, 518, 519
Laanvaart  176, 177, 185, 187,
Laanweg  191
Lagepolder  123, 270, 271, 520
Lamoir  154, 162
Langedijkerwaard  248
Langemeer  84, 87, 106, 154, 155, 162, 163, 194, 196,

197, 217, 264, 298
Langereis  292, 295
Leiden  266, 405, 415, 418, 486, 497, 498, 500, 508, 522
Lek  209, 212,
Levant 436
Luik  418, 441, 489, 491, 496
Lutje Schardam  280, 281, 283
Lutjewinkel  393, 394
Mallepart  241
Marker polder  251, 252
Matten, de  84, 154, 187
Medemblik  314, 418, 463, 506
Melksloot  202
Menningweer 164
Menningweerweg  191
Middelpolder  238, 513, 516, 517
Middel- of Zuidervaart  185-187, 191
Mijzen  222, 253
Mijzerkoog  161, 166, 220
Mijzerpolder  253
Molenbuurter Vennen  84, 155, 161
Monnickendam  29, 35, 36, 47, 53, 279, 285, 287, 289,

291, 292, 298, 387, 408, 415, 418, 437-439, 443, 444,
462, 465, 466, 469, 480, 484, 486, 491, 495, 500, 504-
506, 508, 514

Naamsloot  283
Nauerna  6, 9, 84, 110, 139, 150, 159, 160, 168, 193-

196, 198-200, 203, 212, 218-221, 227-228, 288, 291,
Nauernase vaart  298
Nieuw-Beijerland  392
Nieuwe Niedorp  393, 394, 495
Nieuwe Vaart  279, 293, 297, 516, 517
Nieuwendam  14, 36, 254, 288-291, 296
Nieuwerkerk  387

Noorddijk  198, 219, 220
Noorder Zanddijk  249, 256, 257, 261
Noordernotweg  191
Noorderweg  186, 191
Noord Schermer  154, 160
Noordzee  44, 156, 194, 201
Obdam  460-461, 483, 532
Oorgat  278, 286
Ooster Middelweg  186
Oosternotweg  191
Oosthuizen  41, 110, 285, 486
Oostland  45
Oostzee  45, 48, 436
Oterleek  166, 174-176, 183, 186, 208, 502, 517-519
Oterlekerweg  191
Oude Niedorp  394
Oudendijk  13, 253, 279-282
Oudkarspel  240
Oudorp  13, 14, 59, 132, 144, 154, 155, 158, 162, 164,

165, 174-176, 183, 190, 192, 210, 279, 293, 294, 297,
516-519

Oudorper polder  530
Pettemer vaart  200, 202, 256, 530
Petten  13, 247, 248, 256, 530
Portugal  436
Purmer Ee  36
Purmerland  42, 315
Raaksmaatsboezem  76, 164, 166, 248, 250, 279, 292-

294, 307, 475
Rekere  36
Rijnland  16
Rijp, de  47, 49, 52, 68, 197, 240, 273, 300, 352, 415,

439, 487, 489-492, 494-497, 499-501, 503, 508, 513
Rotterdam  206, 447, 450, 485, 490, 501, 508,
Rustenburg  14, 118, 163, 166, 167 170, 174, 191, 293-

295, 376, 516-518
Rustenburgerpolder  517
Rustenburgerweg  191
Schaalsmeer  18, 483
Schaapskuil  248, 583
Schagen  461, 498, 503
Schager- en Niedorperkoggen  44, 152, 248,
Schagerwaard  248, 483
Schardam  35, 84, 194, 254, 279-283, 313
Schermerboezem  34, 37,38, 46, 56, 76, 87, 89, 115-

117, 119, 122, 154, 156, 163, 166-167, 193-194, 196,
221-222, 260, 266, 268, 270, 276-281, 286-287, 292-
296, 305, 397, 516-517, 541

Schermereiland  161, 163, 176, 522, 525, 526
Schermerhorn  12-13, 52, 85, 110, 113, 118, 125, 135,

154, 161, 164, 166-167, 169-172, 174-177, 181, 184-
186, 191-193, 208-209, 220, 222, 253, 279, 285, 513,
518, 519, 522  

Schoorl  201, 210, 220, 222, 247-248
Schoorldam  153
Schoorlse Zeedijk  256
Slikkerdijk  73, 104, 256-262, 266, 349, 512
Spanje  436
Spijkerboor  52, 73, 107, 115, 244, 266, 298, 313, 513,

520
Steur  441
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Stierop  110, 168, 193, 196-198, 245, 248
Stincke Vuil  514
Tjaarlingermeer  455, 483, 537
Tochtsloot  124, 165, 196-198, 529
Twiske  110, 194-199, 221, 228, 300
Uitgeest  197
Uitgeesterwouden  196
Ursem  85, 110, 111, 113, 158, 162, 166-168, 170, 174-

177, 181, 185, 191, 209, 220, 222, 254, 280, 281, 518,
519

Ursemmerweg  191
Utrecht  241, 407, 415, 461, 486, 501, 503-505, 507-

508,
Veenhuizen  240, 516, 517
Veenhuizerpolder  13, 240, 274
Vianen  209, 212
Vroonlanden  240, 246, 318, 393,
Vrouwensluis  286, 287
Vuile Graft  76, 93, 106, 107, 109-111, 162-164, 166-

172, 174-177, 183, 198, 208, 518-519
Waterlandse Zeedijk  262
Wester Middelweg  186
Westertocht  186, 188
Westfriese Omringdijk  33, 35, 44, 51, 259
Westfriese Zeedijk  104, 256, 292, 326
West-Friesland  35, 51, 292, 318, 344, 393, 434, 528
Westzaan  155, 195, 196, 198-200, 219-221
Wezepolder  202
Where  265, 279, 285, 514, 540, 542, 543
Wijkermeer  14, 289
Wijzend  292
Wimmenum  460, 491

Wisene  292
Witsmeer  248, 483
Witte Zee  426
Wogmeer  50, 84, 100, 460, 483
Wormerveer  195, 219, 220
Wouden, de  163, 168, 191, 196-197, 298-299
Wouderpolder 251
Wouthuizen  164
Zaan  13, 36, 196, 197, 236, 290
Zaandam  36, 212, 280, 282,
Zaanstreek  35
Zanddijk  72, 100-104, 249, 256-258, 260-261, 266
Zeeland  409, 426, 431, 436, 455, 494
Zeevang  35, 327
Zeglis  90, 93, 106-110, 162, 167-172, 184-185, 191,

192, 203, 383
Zevenbergen  51
Zijpse dijk  256, 261,
Zorgvliet  455
Zuidelijke Nederlanden  243, 418, 419, 422, 440, 471,

480
Zuider Schinkel  256, 257
Zuidertocht  188
Zuiderzee  13, 36, 278, 281, 283, 286, 287
Zuid-Hollandse deltagebied  8 
Zuid-Hollandse geestgronden 393
Zuid-Hollandse rivierengebied  95
Zuid Schermer  220, 222, 499
Zuyder-Waert  40, 44, 61, 297,
Zweden  207
Zwet  154, 164, 166, 171, 192
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In de eeuwenlange strijd van onze voor-
ouders tegen het water geldt het droog-
leggen van de grote Noord-Hollandse 
meren in de zeventiende eeuw nog al tijd 
als een verbluffend staaltje van tech-
nisch vakmanschap en gedurfd on-
dernemerschap. Deze prestatie wordt
doorgaans in verband gebracht met de VOC-mentaliteit van 
de toenmalige kooplieden, die juist in die jaren dankzij een 
snel uitdijend handelsnetwerk veel kapitaal hadden vergaard. 
In Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders staan de kosten 
en baten van de bedijkingsactiviteiten centraal.

Han van Zwet beschrijft op heldere wijze de bij landaan-
winning gevolgde aanpak, de problemen waar de bedijkers 
tegen aanliepen en de uitgaven waarvoor zij kwamen te staan. 
De investeringen en rendementen verschilden van polder tot 
polder. De animo tot deelname bleef echter onverminderd 
hoog. Op boeiende wijze laat Van Zwet zien hoe de initiatief-
nemers van de verschillende projecten daar handig gebruik 
van maakten.
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