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4  De bedijking van de Schermer
inkomsten en uitgaven

4.1  Inleiding

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

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

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

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



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

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

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

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



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

4  De bedijking van de Schermer – inkomsten en uitgaven 137

5  Van Zwet, 2004 ‘De financiering van een droogmakerij in de 17de eeuw, 229-232.

Tabel 4.1  Inkomsten
okt feb           apr          apr

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

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

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

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

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

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



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

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

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

4.2  Omslagen

Hoogte en frequentie van de omslagen

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



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

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

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

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



Tabel 4.3  Omslagen per morgen, 1633-1662

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

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

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

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

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

Tabel 4.4  Opbrengst van de investeringsomslagen

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

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

totaal begin 1633 t/m1637 370 2234

1659-eind 1662 6167 14 86
totale investeringsomslag 384 2320

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

Een tekort aan kavels

Bij het sluiten van de eerste rekening in oktober 1634 was het gehele contribuabe-
le oppervlak van de toekomstige polder, op 10 morgen na, onder de participanten
verdeeld. Uit de notulen van de vergaderingen van hoofdingelanden kan niet wor-
den opgemaakt waarom de bedijkers deze laatste tien morgen in handen hielden.
De belangstelling voor grond in de nieuwe polder was groot en het zou dus weinig
moeite hebben gekost om ook dit laatste stuk van de hand te doen. Het antwoord
moet waarschijnlijk worden gezocht in de uitkomst van de door Baert Claesz. in de

4  De bedijking van de Schermer – inkomsten en uitgaven 141

11  Tot oktober 1635 bedroeg het contribuabele oppervlak 6.500 morgen, maar met terugwerkende kracht
werd het vervolgens omlaag gebracht naar 6.090 morgen. Als gevolg van de vrijstelling van omslagen tot aan
de dag van verkaveling voor de kavels van de kerk (60 morgen) en Vincent Capelman, dijkgraaf van het
hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen (15 morgen), kwam in die periode netto dus maar geld over
6.015 morgen binnen. Na verkaveling bedroeg het contribuabele oppervlak 6.090 morgen. In 1637 kwamen
hier als gevolg van kleine aanpassingen in de polder 40 morgen bij.
12  Voor het jaar 1659 specificeerde de penningmeester dat de omslag voor dat doel met 6 gulden was ver-
hoogd, van 6 gulden per morgen naar 12 gulden: RAA, AWS inv. nr. 409. In de drie jaren daarna, waarin hij
de extra heffing niet specificeerde, hebben we deze berekend door ook in die jaren van een omslag van 6
gulden voor onderhoud uit te gaan. Voor de gehele periode 1659-1662 komen we dan tot een additionele
heffing van 14 gulden per morgen of 86 duizend gulden in totaal.



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

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

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



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

Vrijstelling van omslagen

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

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



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

Kavels afwijkend in grootte of kwaliteit

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

Artikel III luidde voluit: ‘‘t geene sommighe Cavels, by Neutrale Luyden, oock
nae rype examinatie, slechter of beter bevonden werden, als de ghemeene ande-
ren, sullen nae advenant de mindre, of meerdere deucht, met penninghen wer-
den gheegaliseert’.29 Ten tijde van de verkaveling had dit onderzoek al plaats ge-
vonden, want de kavelcondities bevatten een lijst van kavels die voor vergoeding
of bijbetaling in aanmerking kwamen, met per kavel aangegeven het desbe-
treffende bedrag. In het algemeen ging het niet om veel geld, in de meeste geval-
len minder dan 800 gulden per twee kavels (30 morgen), dat wil zeggen nog geen
tien procent van het in die kavels tot op dat moment geïnvesteerde bedrag.30 Er
waren echter uitzonderingen. De vier kavels in de uiterste noordwesthoek van de
polder, tussen Oudorp en de Huigendijk, kregen vergoedingen van maar liefst
2.600 gulden (kavels F-21 en 22) en 4.800 gulden (F-23 en 24) per 30 morgen uit-
gekeerd, wat in het laatste geval neerkwam op bijna zestig procent van de eerder
betaalde omslagen. Deze kavels moeten van een bedroevend slechte kwaliteit zijn
geweest. De bijbetalingen door ingelanden met goede kavels kwamen nooit bo-
ven de 1.600 gulden per 30 morgen (20 procent) uit en in de meeste gevallen zelfs
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25  RAA, AWS inv. nr. 385 f. 672. Zie ook Danner, 1983, 11.
26  270 gulden per morgen aan omslagen over 15 morgen tot 25 oktober 1635.
27  RAA, AWS inv. nr. 388, f. 186.
28  RAA, AWS inv. nr. 774 : ‘Cavelconditien ende caerte van de Schermeer, mitsgaders ’t register van de ca-
vels mette eyghenaers der selver’.
29  Ibidem.
30  Ten tijde van de verkaveling bedroeg het geïnvesteerde bedrag 8.100 gulden per 30 morgen.



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

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

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

Achterstallige betalingen

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



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

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



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

4.3  Leningen

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

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

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

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



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

Tabel 4.5  Leningen

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

4.4  Overige inkomsten

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



4.5  Aankoop van land

Procedure en timing

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

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

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

De in het meer liggende eilandjes werden eveneens onteigend.77 Dat maakte
het makkelijker om na het droogvallen van de polder ongestoord wegen, vaarten
en afwateringen aan te kunnen leggen. De eigenaars van de Matten waren het
daar echter niet mee eens en verzetten zich heftig. Na tussenkomst van de com-
missarissen mochten zij het grootste deel van hun gronden behouden.78 Alleen
die stukken van het eiland die voor de infrastructuur van de polder van belang wa-
ren, moesten zij afstaan. Ook de tussen het Schermeer en het Langemeer gelegen
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71  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 278-283v. Deze landmeters waren Anthonis Metius (actief vanaf februari 1631),
Dirk Verdoes (oktober 1631), Thomas Zevenhuizen (november 1631), Baert Claesz. (januari 1632) en Cor-
nelis Cornelisz. (januari 1632). In de voorafgaande jaren waren zij allen betrokken geweest bij de droog-
making van de Heerhugowaard.
72  RAA, AWS inv. nr. 44, 22 februari 1633.
73  RAA, AWS inv. nr. 775.
74  RAA, AWS inv. nr. 44, f. 35 en verder.
75  Danner, 1983, 17-19. Zie ook paragraaf 4.7.
76  Wij komen hier in de paragraaf over de ringdijk en ringvaart op terug.
77  RAA, AWS inv. nr. 44, 22 november 1633 en 17 april 1634.
78  RAA, AWS inv. nr. 44, 2 juni en 9 juli 1635, 13 januari en 16 maart 1636; RAA, AWS inv. nr. 788.



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

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

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



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

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

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



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

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



Prijzen en kosten

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

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

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



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

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

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



Tabel 4.7  Bedijkingsuitgaven

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

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

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



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

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

Rondom het meer ging het om 300 Hondsbossche morgen (281 ha) of 240.000
vierkante roede.93 Gaan we uit van een 8.500 Hondsbossche roede (7.600 Zijpse
dijkroede) lange strook, dan volgt daaruit een gemiddelde breedte van 28 Honds-
bossche roede (25 Zijpse roede of bijna 100 m).94 De ringvaart aan de westkant
van de polder was 14,5 Zijpse roede breed, de daarnaast opgeworpen ringdijk, in-
clusief de bermen aan weerskanten, 7 roede. Tellen we hierbij nog een paar roe-
de op voor andere voorzieningen, dan blijkt de berekende breedte van het aan-
gekochte land aan deze zijde van het meer aardig overeen te komen met wat we
mogen verwachten. Op de trajecten in het zuiden en oosten lagen de zaken iets
gecompliceerder, maar ook daar lijkt de berekende breedte aardig in overeen-
stemming met de verwachte waarde. Aan de oostkant van het meer waren ring-
vaart (5,75 roede) en ringdijk (4,5 roede) weliswaar aanzienlijk smaller dan in het
westen, maar op deze trajecten waren aanzienlijke stukken grond bestemd voor
de grote molengangen bij Schermerhorn en Driehuizen en had men ook nog oud
land nodig voor het opwerpen van nieuwe zomerdijken langs het Schermereiland
en de Mijzerkoog. In het zuiden, waar grote gedeeltes van de ringdijk en ringvaart
door open water liepen, hoefde uiteraard geen land te worden aangekocht, maar
op de trajecten door de Molenbuurter en Hornicker Vennen was extra veel grond
nodig. Niet alleen voor de 21,5 roede brede ringvaart aldaar, maar vooral om aan

4  De bedijking van de Schermer – inkomsten en uitgaven 161

91  RAA, AWS inv. nrs. 386-390 en 782-783. In de jaren 1637 tot en met 1640 vloeide door verkoop 84.000
gulden terug in de polderkas. In later jaren komt daar nog 20 duizend gulden bij.
92  In het in tabel 4.7 weergegeven overzicht van bedijkingsuitgaven is bij de rubriek landaankoop geen re-
kening gehouden met de ruim 100.000 gulden die bij verkoop van ongebruikte stukjes land weer terug-
vloeide in de kas van de polder.
93  Een uitgaaf van 570.000 gulden voor land tegen 1.900 gulden de morgen komt overeen met de aan-
koop van 300 morgen.
94  De ringdijk rondom de Schermer was 7.600 Zijpse dijkroede lang. De oude Huigendijk, die in de ring-
dijk werd opgenomen, is hierbij niet inbegrepen.



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

4.6  Ringdijk en ringvaart

Het tracé

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

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

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



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

Op het tracé van de Vuile Graft naar het noorden was het zaak de rondom het
Schermereiland liggende zomerdijken zoveel mogelijk te ontzien. Dat was echter
lang niet overal mogelijk, daarvoor bood de buitendijkse strook land onvoldoen-
de ruimte. Zo waren de bedijkers op het eerste deel van het traject, tussen de Vui-
le Graft en Driehuizen, genoodzaakt de Graftpolderdijk naar het oosten te ver-
plaatsen. De aannemers moesten daar dus dubbel werk verrichten. Tevens kreeg

4  De bedijking van de Schermer – inkomsten en uitgaven 163

Afb. 4.6.1  Aan de noordkant
van de Schermer konden de be-
dijkers volstaan met de oude
Huigendijk als onderdeel van de
ringdijk en op dit traject had de
polder ook geen eigen ringvaart
nodig voor afwatering. De langs
de Huigendijk lopende ring-
vaart van de Heerhugowaard
kon als gevolg van een lager wa-
terpeil niet worden aangesloten
op de Schermer ringvaart. Deze
laatste omgaf de polder nu
slechts aan drie zijden en eindig-
de in het noordoosten, even ten
westen van Rustenburg. Uitsne-
de van de kavelkaart van Claes
Jansz. Visscher (1635, noorden
links). 



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

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

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



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

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

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

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



Bestek

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

Tabel 4.8  Ringdijk en ringvaart - afmetingen

traject ringdijk ringvaart
onderkant bovenkant bovenkant breedte breedte diepted

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

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

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

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

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



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

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

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

De afmetingen van de ringdijk rondom de polder ontliepen elkaar niet veel, al
kozen de bedijkers op de trajecten met veel open water voor een wat zwaardere
uitvoering (tabel 4.8). De dijken werden daar aan de onderkant een roede breder
gemaakt en de kruin kwam een voet hoger te liggen. Daarmee waren de schuin
oplopende hellingen op deze meer risicovolle plaatsen iets minder steil.

168 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

107  Deze kaarten bevinden zich in het Regionaal Archief Alkmaar onder de catalogus nummers PR
1003194 (S. van Esveldt), PR 1005077 (Pieter Wils) en PR 1005083 (Claes Jansz. Visscher).
108  In het bestek van de ringvaart tussen Jan Boijes en het Zeglis staat dat het zomerpeil een voet Zijpse
dijkmaat lager ligt dan het geslagen peil, dat het winterpeil aangeeft.
109  Aten, 1995, 73-74.



Aanbesteding

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

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



Tabel 4.9  Ringdijk en ringvaart - kosten

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

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

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

Kosten

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



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

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

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



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

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

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

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



4.7  Molens

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

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



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

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



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

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

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

De naar de afdelingen verhuisde molens hadden op hun oude plek bijna alle-
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Afb. 4.7.3  De grote molengang van de Schermer tussen Schermerhorn en Ursem op de kavelkaart van Claes
Jansz. Visscher (noorden links), telde in 1635 nog 15 molens.



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

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



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

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

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

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



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

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

Tabel 4.10  Molens 

kosten aantal totale
per molen molens kosten

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

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

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

totale kosten aanschaf en installatie 306

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

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



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

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

Tabel 4.11  Kostenopbouw van de Schermer molens

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

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

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

ijzerwerk 450
hardsteen voor molenspil 1,30

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

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

overige kosten 374 176

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



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

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

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



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

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



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

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



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

4.8  Infrastructuur

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

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



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

Bij de planning hadden de bedijkers rekening te houden met de wensen van
Alkmaar, dat zich in de aanloop naar de bedijking uiterst bezorgd maakte over de
scheepvaartverbindingen met de stad. Als voorwaarde voor steun aan de bedij-
king had het stadsbestuur een aantal maatregelen bedongen die hieraan tege-
moet kwamen. Een belangrijk onderdeel van het eisenpakket was een vaart vanaf
het Zeglis dwars door de polder naar Schermerhorn, met schutsluizen aan beide
uiteinden.150
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in de kavelcondities van de polder. Voor een gedrukte versie zie: Octroy van de Scher-Meer, mitsghaders cavel-con-
ditien ende caerte (Alkmaar 1635).
150  RAA, AWS inv. nr. 772. Danner, 1983, 10. Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 180-182.

Tabel 4.12  Infrastructuur

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

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

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

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

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



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

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

Vaarten

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



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

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

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



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

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

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

Tochtsloten

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

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



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

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

Not- en kavelsloten

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

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



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

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

‘Toegangen’, molenkolken en uitwateringssluisjes

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

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

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



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

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

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

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



Wegen, bruggen en schutsluizen

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

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

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

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



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

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



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

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

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

4.9  Uitwateringen naar Nauerna en de Zijpe

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



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

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

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



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

Tabel 4.13  Uitwateringen naar Nauerna en de Zijpe

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

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

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

subtotaal uitwatering 
naar Nauerna 98 9 5 111

sluis te Nauerna 26 0,8 27

uitwatering naar de Zijpe 42 9 3 48 101

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



Uitwatering naar Nauerna

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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

De sluis te Nauerna

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

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



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

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

Uitwatering naar de Zijpe

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

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



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

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

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

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

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



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

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



4.10  Materiaal- en transportkosten

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

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

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



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

Tabel 4.14  Materiaal- en transportkosten

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

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

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

transport- en vervoerskosten 11 1 12

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

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



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

Houten onderdelen

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

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



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

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

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



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

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

IJzerwerk

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



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

De fundering van de molens

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

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



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

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

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

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

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



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

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

Overige in en rond de molens verwerkte materialen

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

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

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



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

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

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

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



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

Transportkosten

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

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

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

4.11  Lonen en onkostenvergoedingen

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



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

Tabel 4.15  Lonen en onkostenvergoedingen

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

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

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

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



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

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

Tabel 4.16  Jaarsalarissen en daglonen van enkele functionarissen

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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



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

4.12  Schadeloosstellingen

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



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

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

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

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

Krommenie, Westzaan en Assendelft, alle langs de uitwatering naar Nauerna
gelegen, kregen misschien wel met de grootste ongemakken te maken. Een rela-
tief groot deel van de uitkeringen ging dan ook naar deze dorpen. De nieuwe
vaart doorsneed de banne van Krommenie met alle nadelige gevolgen van dien.
Veel boeren konden niet meer bij hun landerijen komen en verbindingswegen
verloren hun functie.333 Het doorsnijden van de Noorddijk maakte het de inwo-
ners van Krommeniedijk onmogelijk nog langer in West-Knollendam ter kerke te
gaan. Voor dit ongemak ontvingen de kerkmeesters van Oost- en West-Knollen-
dam een schadeloosstelling van 350 gulden.334 De inwoners van Wormerveer kre-

4  De bedijking van de Schermer – inkomsten en uitgaven 219

331  Danner, 1983, 44.
332  RAA, AWS inv. nr. 384, f. 315-317. RAA, AWS inv. nr 774.
333  Verkade, 1982, 91-95; Danner, 1983, 26.
334  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 312.
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Tabel 4.17  Schadeloosstellingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Assendelft moest met minder geld genoegen nemen: 2.000 gulden.343 Daar
bleef het echter niet bij. Ook Nicolaas van Renesse, heer van Assendelft, en de
schout van het dorp wilden geld zien. Vooral Van Renesse maakte het de bedijkers
lang moeilijk. Hij raakte zijn visrechten in het Twiske kwijt, evenals zijn inkomsten
uit de schouw ‘opte Twischdijck’.344 Uiteindelijk sleepte hij 2.000 gulden in de

4  De bedijking van de Schermer – inkomsten en uitgaven 221

335  RAA, AWS inv. nr. 385 f. 438.
336  RAA, AWS inv. nr 385 f. 437.
337  Verkade, 1982, 91-95.
338  Vijf ‘steenen-sluysen’ in de nieuwe kade langs het Twiske hieven de belemmering voor het transport
over water enigszins op. De bedijkers van de Schermer namen de bouw van deze sluizen op zich, 2 in de ban-
ne van Westzaan en 3 bij Krommenie. De kosten daarvan werden verantwoord in de aan de uitwatering ge-
wijde rubriek. Zie hiervoor de desbetreffende paragraaf in dit hoofdstuk.
339  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 208. In de rekeningboeken vinden we de kosten van de molen bij Krommenie
terug bij die van de molens in de Schermer. Voor de Krommenieër molen werd een apart bestek geschre-
ven, maar dat kwam qua inhoud geheel overeen met dat van de Schermer molens: RAA, AWS inv. nr. 1198.
340  Verkade, 1982, 92.
341  RAA, AWS inv. nr. 384 f. 313.
342  Ibidem.
343  RAA, AWS inv. nr. 386, f. 373v.
344  RAA, AWS inv. nr. 44; 12 februari 1633, 10 april, 19 augustus en 26 december 1634, 31 maart 1635.



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

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

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

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



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

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

4.13  Rente

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

Zoals we al gezien hebben, bedroeg de rente op vrijwel alle leningen 5 procent.
Slechts één keer moeste de bedijkers toestemmen in een rentepercentage van 6
procent. De desbetreffende leningen werden snel omgezet in nieuwe leningen, nu
ook tegen 5 procent.358 Dit percentage stak gunstig af bij de 6,25 procent (‘tegen
de penning 16’) die in de dertiger jaren van de zeventiende eeuw gangbaar was op
door de Staten van Holland en West-Friesland aangegane leningen (obligaties of
losrente).359 De gewestelijke bestuurders durfden de rente pas in 1640 naar 5 pro-
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354  RAA, AWS inv. nr. 388 f. 186.
355  RAA, AWS inv. nr. 46; 13 april 1640. RAA, AWS inv. nr. 390 f. 120. .
356  Ibidem.
357  Van Zwet, 2004 ‘De financiering van een droogmakerij’, 225-227; RAA, AWS inv. nrs. 384-387.
358  Zie paragraaf 4.3.
359  Houtzager, 1950, 50-64; Liesker en Fritschy, 2004, 380-382 en De Vries en Van der Woude, 1995, 144-148.



cent te laten zakken. Kennelijk hadden beleggers meer vertrouwen in het finan-
ciële beleid van de polderbestuurders dan in dat van de overheid. Houtzager heeft
er al op gewezen dat ‘de vaak grote achterstand in de betaling der renten’ door de
Staten, zoals in de laatste decennia van de zestiende eeuw ‘herhaaldelijk’ voor-
kwam, beleggers kopschuw maakte om hun geld aan de gewestelijke overheid toe
te vertrouwen.360 Lagere overheden konden in de jaren dertig van de zeventiende
eeuw wel makkelijk tegen 5 procent geld lenen. Zo kostte het Alkmaar ogen-
schijnlijk weinig moeite om het aanzienlijk bedrag dat de stad nodig had om de
omslagen op haar kavels in de Schermer te kunnen betalen, tegen dit percentage
aan te trekken.361 Opmerkelijk is wel dat een deel hiervan, bijna 100.000 gulden,
werd ‘gelicht’ door bemiddeling van de ‘heren van de Schermer’ en dat deze ge-
durende negen maanden over het geld konden beschikken, alvorens het naar de
stad Alkmaar door te sluizen.362 Over die periode moesten ze natuurlijk wel rente
betalen en ook nu weer kwam men een tarief van 5 procent overeen.

Tabel 4.18  Rente en uitstaande schuld

rekening okt feb apr apr
1634 1636 1637 1638 totaal

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

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

4.14  Overige uitgaven

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

4.15  Samenvatting en conclusies

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 4.19  Bedijkingsuitgaven van de Schermer - samenvatting

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

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ringdijk en ringvaart 370 568 68 28 20 6 6 1066 41
molens 358 66 27 20 6 5 482 18
infrastructuur 408 75 31 22 7 6 550 21
uitwateringen naar Nauerna 240 188 44 18 13 4 4 511 20
en de Zijpe

totaal 1376 757 253 104 75 24 21 2609 100
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

In het nu verkregen overzicht vormen de ringdijk en ringvaart verreweg de groot-
ste kostenpost (41 procent). Vooral de aanschaf van de benodigde strook land is
daar debet aan. De grondkosten waren anderhalf keer zo groot als die van de aan-
leg zelf. Bij de uitwateringen lagen de verhoudingen minder extreem, al schroef-
de grondaankoop de uitgaven ook daar fors op. Voor het relatief grote belang van
de post land bij de aanleg van de ringvaart zijn meerdere factoren aan te wijzen.
De rondom het meer ingedijkte strook land moest behalve aan de ringvaart ook
plaats bieden aan een brede ringdijk en aan de oostkant van de polder was grond
nodig voor nieuwe zomerdijken. Verder kwamen de eerste molens op oud land te
staan en werden hier en daar schiereilandjes en eilanden ingedijkt. Alles bijeen
ging het om veel grond, gemiddeld een strook van bijna 100 m breed. De uitwa-
teringskanalen daarentegen kwamen deels tot stand door verbreding en verdie-
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ping van bestaande sloten Met smalle kades langs de oever vereiste dat minder
grond. Los van dit alles moeten we ons realiseren dat in de rubriek uitwateringen
ook de kosten zijn verwerkt van de sluis te Nauerna, de sluizen langs het Twiske en
de molen bij Krommenie. De balans tussen de door ons berekende kosten voor
aanleg van de twee uitwateringen en die van het land wordt hierdoor enigszins
vertekend.

Molens, infrastructuur en uitwateringen ontliepen elkaar niet veel. Inclusief
materiaalkosten en overhead namen zij ieder ongeveer 20 procent van de inves-
tering voor hun rekening. Daarmee bleven zij ver achter bij de ringdijk en ring-
vaart.

Met een bijdrage van slechts 3 procent (75.000 gulden) komt de post schade-
loosstellingen in ons overzicht met tien uitgavenrubrieken opvallend klein uit de
bus. Deze uitkomst is echter bedrieglijk. Het gaat hier slechts om wat kleine ver-
goedingen en afkoopsommen. We zijn echter geïnteresseerd in het totaal van de
uitgaven die niet de droogmaking als zodanig tot doel hadden, maar de bedijkers
waren opgedrongen om overlast te compenseren of voorkomen. Het kostenver-
hogende effect van de voorwaarden die Uitwaterende Sluizen aan haar toestem-
ming tot bedijking had verbonden, zit nu in de andere rubrieken verwerkt en ont-
trekt zich aan het zicht. Het betreft de uitwateringen naar het noorden en het
zuiden en de extreme eisen die waren gesteld aan de afmetingen van de ringvaart.
We kunnen daar echter wel een slag naar slaan. Zoals in hoofdstuk 5 nader aan de
orde zal komen, was de ringvaart bij eerdere droogmakerijen als de Beemster, de
Purmer of de Heerhugowaard doorgaans 5 à 6 roede breed. Met afmetingen van
14,5 en zelfs 21 roede aan de west- en zuidkant van de polder, stak de Schermer
ringvaart hier schril tegen af. Omdat de hoeveelheid land benodigd voor de ring-
dijk, bermen en kades ongevoelig is voor de afmetingen van de ringvaart, nemen
de totale kosten minder dan evenredig met de breedte toe. We houden het niet-
temin minimaal op een verdubbeling. De afmetingen aan de oostzijde waren wel
conform aan die in de genoemde polders. Voor de hele ringvaart, inclusief ring-
dijk en bijkomende werken, gaan we daarom in een conservatieve benadering uit
van een toename in de kosten met de helft. Dit wil zeggen dat ongeveer een der-
de deel van de in tabel 4.19 voor de ringdijk en ringvaart opgevoerde kosten kan
worden toegeschreven aan de door Uitwaterende Sluizen opgelegde eisen: 14
procent van de gehele bedijkingsuitgaaf. Daar komen dan de uitgaven voor de
twee uitwateringen (20 procent) nog bij.

Deze uitkomsten maken pas goed duidelijk hoe vergaand de eisen van Uitwate-
rende Sluizen waren. Zij joegen de bedijkingsuitgaaf met ongeveer de helft om-
hoog. De bedijking kostte ruim 800.000 gulden meer dan anders het geval zou
zijn geweest. De investeerders waren als gevolg van de gestelde voorwaarden zo’n
130 gulden per morgen extra kwijt (170 gulden per ha).
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