
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders : een financiële analyse van
landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643

van Zwet, H.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Zwet, H. (2009). Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders : een financiële analyse
van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643. [, Universiteit van
Amsterdam]. Verloren.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/lofwaerdighe-dijckagies-en-miserabele-polders--een-financiele-analyse-van-landaanwinningsprojecten-in-hollands-noorderkwartier-15971643(109f01d8-0398-4b5e-afae-66c0912f435c).html


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-

20 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

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.
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34  De Roever, 1944; Zijp, 1957, 44.
35  Van Dam, 2004, 139; Noordegraaf, 2004, 60.
36  Zandvliet, 2007, XV-XVII.
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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.
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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
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46  WA, AWB inv. nr. 309; WA, AWP inv. nr. 109 en RAA, AWSt inv. nr. 1.
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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-
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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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52  WA, AWP inv. nr. 109.
53  Belonje, 1929; Idem, 1933 De Schermeer en Idem, 1933 De Zijpe en Hazepolder.
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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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