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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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43  Danner, 1983, 34.
44  Bouman, 1857, 37-38.
45  Ibidem.
46  Ibidem.



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.
54  Danner, De Starnmeer en Kamerhop, 4.
55  Danner, De Starnmeer en Kamerhop, 4 en 29.



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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