
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


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-

52 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

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
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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.
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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
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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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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

3  Draaiboek van een bedijking 85

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
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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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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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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.
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212  RAA, AWH inv. nr. 814. Bestek van de Purmer ringdijk.
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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
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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.
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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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228  RAA, AWS inv. nr. 774.
229  RAA, AWSt inv. nr. 276.
230  RAA, AWS inv. nr. 774.
231  RAA, AWS inv. nr. 955.



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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232  WA, AUS, inv. nr. 1151. De hiernavolgende tekst is grotendeels gebaseerd op de zich onder dit inven-
tarisnummer opgeslagen ‘Extract op den schouwe’.

Afb. 3.7.6  De Beemster ringdijk en ringvaart (gezien naar het zuidoosten) bij Oosthuizen.



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

3  Draaiboek van een bedijking 131

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.

3  Draaiboek van een bedijking 133

325  Ibidem.
326  Ibidem.




