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5  Van de Zijpe tot de Starnmeer
inkomsten en uitgaven

5.1  Inleiding

Nadat in het vorige hoofdstuk de financiering en bedijkingsuitgaven van de
Schermer aan de orde zijn gekomen, laten we nu op soortgelijke wijze en voor zo-
ver mogelijk de andere bij ons onderzoek betrokken polders de revue passeren.
De geselecteerde bedijkingen verschilden onderling aanzienlijk in een aantal ka-
rakteristieken, waarvan verwacht kan worden dat zij het uitgavenpatroon beïn-
vloeden. Het betreft schaalgrootte, de fysieke gesteldheid van het terrein, door
derden opgelegde maatregelen en het loon- en prijsniveau ten tijde van de be-
dijking. Bij onze bespreking van de resultaten krijgen deze factoren de nodige
aandacht.

De rekeningboeken vormen weer onze voornaamste informatiebron. Het is
daarom jammer dat zich, naast de Schermer, alleen van de Zijpe en de Heerhu-
gowaard nog een complete verzameling uit de bedijkingsjaren in de polderar-
chieven bevindt. Van de Beemster is de rekening uit het cruciale bedijkingsjaar
1610 niet meer aanwezig, de rekeningen van de Purmer missen diverse katernen
en van het derde rekeningboek van de Wijde Wormer ontbreekt het onderdeel
dat betrekking heeft op de uitgaven aan de ringdijk en ringvaart en de molens.1

Van de Wieringerwaard en de Starnmeer zijn helemaal geen rekeningboeken uit
de beginperiode bewaard gebleven.2

Waar mogelijk hebben we getracht de hiaten te vullen door gebruik te maken
van andere bronnen, maar de beschikbare financiële informatie buiten de reke-
ningboeken om is beperkt. Een uitzondering vormen de ‘kasboeken’ van de Pur-
mer.3 Deze geven een overzicht van alle tijdens de bedijkingjaren verrichte be -
talingen in chronologische volgorde. Zij bevatten veel detailinformatie en zijn
ook voor het achterhalen van andere dan financiële informatie van grote waar-
de. In geen van de andere polderarchieven zijn wij dergelijke kasboeken tegen-

1  De ontbrekende katernen in het derde rekeningboek van de Wijde Wormer beslaan de periode van 1
juli 1626 tot 1 mei 1627.
2  Op grond van zijn bevindingen moeten we concluderen dat Bouman bij zijn onderzoek naar de Bedij-
king, opkomst en bloei van de Beemster nog wel kon beschikken over het rekeningboek over het jaar 1610: Bou-
man, 1857, 262-266.
3  WA, AWP inv. nr. 254-256. De Purmer kasboeken werden, voor zover valt na te gaan, niet gecontroleerd
door de hoofdingelanden en kwamen tijdens de jaarlijkse goedkeuring van de rekening waarschijnlijk niet
ter tafel.



gekomen. Toch lijkt het waarschijnlijk dat de penningmeesters ook daar een der-
gelijke administratie hebben gevoerd.

Hiaten in de financiële database van een polder maken een grondige recon-
structie van inkomsten en uitgaven vanzelfsprekend onmogelijk. Gelukkig kun-
nen de omslagen nog wel bijna overal worden achterhaald, zelfs in de Starn-
meer.4 De bewaard gebleven resoluties van de hoofdingelanden van deze polder
maken daar nauwgezet melding van. En omdat de omslagen in alle polders de
voornaamste, zo niet enige, financieringsbron waren, kunnen wij ons toch een
goed idee vormen over de kosten van de bedijking. Maar ook de geldstromen on-
der de verschillende uitgavenrubrieken hebben wij redelijk kunnen reconstru-
eren, ook van de polders met een incomplete set rekeningboeken.5 Het totaal
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4  De archieven van de Beemster, de Purmer en de Heerhugowaard bevatten aparte overzichten van alle in
de eerste jaren geheven omslagen: WA, AWB inv. nr. 309; WA, AWP inv. nr. 109 f.63 en RAA, AWH inv. nr.
187. De resolutieboeken van de hoofdingelanden verschaffen vrijwel altijd informatie ten aanzien van deze
heffingen. Besluiten om de investeerders met een nieuwe aanslag te belasten, werden steeds in een resolu-
tie vastgelegd, onder vermelding van de datum en de hoogte van de heffing. Ook voor de Starnmeer kon-
den de omslagen zo worden achterhaald: RAA, AWSt inv. nr. 1.
5  Voor de Beemster is onder andere gebruik gemaakt van de door Bouman verstrekte opgaaf van de hoog-
te van de verschilende uitgaveposten. Bouman, 1857, 265-266.

Afb. 5.1.1  Kavelkaart na de vierde bedijking van de Zijpe (noorden rechts), Pieter van der Keere, 1617.



van de op deze wijze achterhaalde uitgaven komt voor de meeste polders aardig
in de buurt van de bedijkingsuitgaaf zoals die via de inkomstenkant is berekend.6
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6  De hoogte van de bedijkingsuitgaaf berekend via de inkomstenkant wijkt over het algemeen niet meer
dan 10 procent af van die verkregen via de uitgaven (tabel 5.4). Het gaat hier om twee van elkaar onafhan-
kelijke benaderingswijzen. De relatief hoge afwijking in de Zijpe is waarschijnlijk het gevolg van een te hoge
inschatting van het aantal molens aan het einde van de bedijkingsperiode. Voor deze aanname hebben we
ons gebaseerd op de in 1600 door Gerrit Dirksz. Langedijck gekarteerde en door Baptista Doetecomius ge-
graveerde kavelkaart van de Zijpe, Provinciale Atlas Noord-Holland, Haarlem, kaarten en kaartboeken, nr. G-492-
629-027-1.

Afb. 5.1.2  Kavelkaart van de Wieringerwaard, anoniem, 17e eeuw.



Slechts voor de Beemster constateren we een aanzienlijk tekort.7 Het boven-
staande gaat helaas niet op voor de Starnmeer. De individuele uitgaven tijdens de
bedijking zijn niet meer te traceren. Het archief van de Wieringerwaard laat het
in alle opzichten afweten.

Voor het vaststellen van de investeringstermijn richten we ons dit keer alleen
op de omslagen.8 Er ontbreken te veel gegevens om voor alle bedijkingen het
verloop van de polderuitgaven als leidraad te kunnen nemen. Als eindpunt van
de investeringstermijn nemen we weer het jaar waarin de financieringsstroom in
rustig vaarwater geraakt. In de praktijk komt dit neer op het jaar waarin de om-
slagen voor het eerst niet meer boven de 10 gulden per morgen op jaarbasis uit-
komen, in de Starnmeer boven de 20 gulden (tabel 5.1).
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7  De voor de Beemster achterhaalde uitgaven blijven 15 procent achter bij de hoogte van de investering.
8  Zoals verderop in dit hoofdstuk aan de orde zal komen speelden tijdens de bedijkingsjaren andere in-
komsten dan omslagen in geen van de hier besproken polders een rol van betekenis.

Afb. 5.1.3  Kavelkaart van de Purmer (noorden rechts), Joannes Leupenius, 1683, naar Lucas Jansz.
Sinck, 1622.



Vanuit de aanname dat de financieringsstroom min of meer gelijke tred hield
met de uitgaven, kunnen we op grond van het overzicht in tabel 5.1 enkele con-
clusies trekken. We constateren allereerst dat de uitgavenstroom na octrooiver-
lening vaak nog even op zich liet wachten. Dit duidt erop dat de werkzaamheden
pas goed op gang kwamen als de belangrijkste tegenstanders zich bij bedijking
hadden neergelegd. Maar dan ging men er met volle kracht tegenaan. De bedij-
kers streefden er steeds weer naar hun project binnen een zo kort mogelijke tijd
tot een goed einde te brengen. Doorgaans duurde dit, inclusief de financiële af-
handeling, niet langer dan vijf jaar. Men slaagde er over het algemeen in de pol-
der in een tijdsbestek van niet veel meer dan twee jaar te omdijken en droog te
laten vallen. Aanleg van de infrastructuur en andere afrondende werkzaamhe-
den, zoals het op hoogte brengen van de ringdijk, vergden dan nog eens twee
jaar. Naijlende betalingen zorgden er tenslotte voor dat de totale investerings-
termijn een jaar of vijf jaar bedroeg (tabel 5.2). De droogmaking van een groot
meer nam niet noodzakelijkerwijs meer tijd in beslag dan die van een klein meer.
Als er meer werk moest worden verzet, zette men meer arbeiders in.

Een dergelijk korte investeringstermijn gold eveneens voor de Beemster, on-
danks de dijkdoorbraken waar deze polder halverwege de bedijking mee te ma-
ken kreeg.9 Ook de bedijkers van de Schermer slaagden erin hun polder in iets
meer dan twee jaar droog te laten vallen, terwijl zij, gezien de door Uitwaterende
Sluizen gestelde voorwaarden, voor de grootste opgave stonden. Na vijf jaar was
het ook in deze polder met de grote stroom van uitgaven gedaan. De als laatste
in de rij komende Starnmeer vormde een uitzondering. Sterke tegenwerking van
vooral Alkmaar en strenge eisen van Uitwaterende Sluizen deden de kosten uit
de pan rijzen. Zij zorgden voor een bestuurscrisis en leidden tot zoveel opont-
houd, dat de investeringsperiode zich hier over elf jaar uitstrekte. Ook de Zijpe
beantwoordde niet aan het hierboven beschreven patroon, maar dan in gunstige
zin. Bij de definitieve bedijking in 1597 ging het slechts om het herstel van de dij-
ken en het weer op orde brengen van de infrastructuur. Van het leegmalen van
een diep meer was geen sprake. Binnen drie jaar was het met de hoge omslagen
en dus met de grote uitgaven gedaan.

In de Zijpe en de Beemster ging de verantwoordelijkheid voor de waterhuis-
houding al in een vroeg stadium over op de afdelingen waarin deze polders wer-
den opgedeeld. Per afdeling beslisten de lokale bestuurders hoeveel geld zij voor
bemaling nodig hadden. Voor de benodigde middelen deden zij een beroep op
de eigen ingelanden, ook nu weer via een systeem van omslagen. Voor zover deze
heffingen als een bijdrage aan de bedijking kunnen worden aangemerkt, dienen
zij bij de investeringsomslag te worden opgeteld en zijn de jaren van inning me-
debepalend voor de duur van de investeringstermijn.
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9  Bouman, 1857, 101-104.



Tabel 5.1  Omslagen per morgen, 1597-1650

jaar Zijpe Wwd Bm Pur Wor Hhw Sch Str
(gld) (gld) (gld) (gld) (gld) (gld) (gld) (gld)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1597 67 - - - - - - -
1598 45 - - - - - - -
1599 17 - - - - - - -
1600 4 - - - - - - -
1601 8 - - - - - - -
1602 4 - - - - - - -
1603 2 - - - - - - -
1604 0,75 - - - - - - -
1605 2 - - - - - - -
1606 1,5 - - - - - - -
1607 1,25 - - - - - - -
1608 1,75 - 35 - - - - -
1609 1,5 - 45 - - - - -
1610 4 - 63 - - - - -
1611 1 - 27 - - - - -
1612 0,6 - 50 - - - - -
1613 1 38 5 - - - - -
1614 1 - 6 - - - - -
1615 1 - 5,5 - - - - -
1616 1,25 3 6 - - - - -
1617 1,75 8 5 - - - - -
1618 1,25 8 2,5 - - - - -
1619 1 4 4 - - - - -
1620 1,25 4 2 75 - - - -
1621 1,5 6 2 75 - - - -
1622 1,25 12 3,5 65 - - - -
1623 0,5 9 2 30 - - - -
1624 1 5 4 10 84 - - -
1625 2,25 28 2,5 25 106 - - -
1626 3,65 6 2 5 75 - - -
1627 5 10 3 10 30 - - -
1628 2 9 2,75 7 14 20 - -
1629 3 7 3 11 10 100 - -
1630 3 7 3 9 11 100 - -
1631 4 10 3 6 12 30 - -
1632 4 10 3 6 16 50 - -
1633 3 6 3 5 8 5 100 -
1634 3 6 3 6 12 10 90 -
1635 1 3 3 5 8 13 110 -
1636 1 4 3,`75 8 8 20 50 40
1637 1 8 4 6 8 10 20 40
1638 1 3 4 8 8 10 10 80
1639 1 6 4 8 8 15 10 0
1640 1 6 4 10 8 8 10 40
1641 - - - - - 12 10 140
1642 - - - - - 10 10 140
1643 - - - - - 10 10 160
1644 - - - - - 10 10 80
1645 - - - - - 8 10 40
1646 - - - - - 8 10 40
1647 - - - - - 7 10 20
1648 - - - - - 7 6 15
1649 - - - - - 7 6 15
1650 - - - - - 7 10 15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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afkortingen: Wieringerwaard: Wwd, Beemster: Bm, Purmer: Pur, Wijde Wormer: Wor, Heerhugo-
waard: Hhw, Schermer: Sch en Starnmeer: Str.
NB: omslagen geheven in polderafdelingen zijn in deze tabel niet meegenomen. De door ons als in-
vesteringsomslagen aangemerkte bedragen zijn vetgedrukt
Bronnen: RAA, AWZ inv. nrs. 179 e.v.; WA, AWB inv. nrs. 89 e.v. en inv. nr. 257; WA, AWP inv. nr. 109
f. 63; WA, AWWo inv. nrs. 43 e.v.; RAA, AWH inv. nrs. 255 e.v.; RAA, AWS inv. nr. 384 e.v. en RAA, AWSt
inv. nr. 1.

In de Zijpe waren de 20 afdelingen al vanaf het begin van de werkzaamheden in
1597 verantwoordelijk voor hun waterhuishouding.10 De afdelingen van deze re-
latief hoog gelegen polder hadden alleen een molen nodig om overtollige neer-
slag af te voeren. Daarbij was de noodzaak voor bemaling in de hoger gelegen
westelijke afdelingen minder groot dan in het zuiden en oosten van de polder.11

In vergelijking met de centrale heffingen waren de afdelingsomslagen beschei-
den van omvang. Zelfs in de jaren van relatief hoge uitgaven reikten ze hoogstens
tot 5 à 6 gulden per morgen.12 Hoewel niet alle afdelingen al gelijk tot eigen be-
maling overgingen, werden de meeste poldermolens kort na aanvang van de be-
dijkingswerkzaamheden in 1597 aanbesteed. De uitgavenpiek in de afdelingen
viel daarom min of meer samen met die van de gehele polder. De eerder vastge-
stelde investeringstermijn in de Zijpe ondergaat dan ook geen wijziging door het
in de analyse betrekken van de afdelingsomslagen. Wel gaat de hoogte van de to-
tale investeringsomslag enigszins omhoog.

Tabel 5.2  Opbrengst van de investeringsomslagen 

investerings omslag omslag opbrengst
termijn per morgen per hectare

(gld) (gld) (kgld)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zijpea 1597 t/m 1599 139 198 553
Beemster 1608 t/m 1612 220 259 1650
Purmer 1620 t/m 1625 280 329 829
Wormer 1624 t/m 1627 295 347 527
Heerhugowaard 1628 t/m 1632 300 342 1017
Schermerb 1633 t/m 1637 384 497 2320
Starnmeer 1636 t/m 1646 800 912 520
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: de opbrengst van de omslagen gedurende de investeringstermijn is berekend op basis van het
contribuabele aantal morgen in de polder ten tijde van de verkaveling.
a de centraal geheven omslag in de Zijpe gedurende deze periode bedroeg 129 gld per morgen.
Vanuit de polderafdelingen kwam daar  een heffing van gemiddeld ongeveer 10 gld bij.
b zie tabel 4.4.
Bronnen: RAA, AWZ inv. nrs. 179 e.v.; WA, AWB inv. nrs. 89 e.v. en inv. nr. 257; WA, AWP inv. nr. 109
f. 63; WA, AWWo inv. nrs. 43 e.v.; RAA, AWH inv. nrs. 255 e.v.; RAA, AWS inv. nr. 384 e.v. en RAA, AWSt
inv. nr. 1.
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10  Belonje, 1933 De Zijpe, 88.
11  De Zijper molens werden niet alleen voor uitmalen gebruikt, maar bij droogte ook om water binnen te
halen. Vooral de hoger gelegen afdelingen hadden behoefte aan deze mogelijkheid.
12  RAA, AWZ inv. nrs. 214-287.
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Afb. 5.1.4  Kavelkaart van de Wijde Wormer (noorden rechts), A. Deur, 1668, naar L. van Teijlingen,
1627.

Afb. 5.1.5  Kaart met de nog onbedijkte Wijde Wormer en Enge Wormer (noorden rechts) in de vorm van een
vogel met de Zaan als worm: ‘de Wormer in figvre van een voghel gestelt’ (vermoedelijk een verwijzing naar de
naam van de droog te leggen meren). N. Kloesius, circa 1625.



De droogmakerijen leenden zich niet voor een dergelijk overdracht van ver-
antwoordelijkheden tijdens de bedijkingsperiode. Alle molens waren daar bij het
leegmalen van het meer betrokken. Het zou onverstandig zijn de verantwoorde-
lijkheid daarvoor niet in één hand te leggen. Daarnaast was het onredelijk om
verschillende delen van de polder op uiteenlopende wijze met de kosten van het
droogmalen te belasten. Pas na het droogvallen van een polder kon het zinvol
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Afb. 5.1.6   Kavelkaart van de Heerhugowaard (noorden links). De Schermer is nog niet bedijkt. Gegraveerd
door Claes Jansz. Visscher naar Anthonis Metius, 1631. Herdruk begin 19 e eeuw.



zijn deze in kleinere eenheden op te splitsen. Als praktisch argument komt daar
nog bij dat in de droogmakerijen tijdens de bedijking niet bekend was welke
gronden aan welke investeerders zouden toevallen. In de Zijpe speelde dat pro-
bleem niet. Hier waren de eerder totstandgekomen eigendomsverhoudingen
nog steeds van kracht.

In de Beemster delegeerden de bestuurders de verantwoordelijkheden en be-
voegdheden over de bemaling zodra dat kon. Kort na verkaveling in 1613 werd
hiertoe in de Bovenpolder, de Middelpolder en de Arenbergerpolder een eigen
bestuur geïnstalleerd.13 Het aantal molens in de Beemster had op dat moment
zijn definitieve aantal nog niet bereikt en ook de gekozen locaties waren nog ver-
re van ideaal.14 De uit de completering en optimalisatie van het molenbestand
voortvloeiende kosten kunnen met recht als investeringsuitgaven worden aange-
merkt. Bestudering van de in de afzonderlijke polders vanaf 1613 geheven om-
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13  WA, AWB inv. nr. 37; 10 en 11 januari 1612. Zie ook Bouman, 1857, 136.
14  Van Zwet, 2007, 21. Zie ook paragraaf 5.7

Afb. 5.1.7  Kavelkaart van de Starnmeer en Kamerhop door Nicolaas Vastersz. Stierp, 1650 ca.



slagen laat echter zien dat deze in de beginfase nauwelijks hoger waren dan in de
jaren daarna.15 Deze heffingen zijn daarom niet in het totaal van de Beemster in-
vesteringsomslagen meegenomen en bij afbakening van de investeringstermijn
is daar geen rekening mee gehouden. Van de andere polders koos alleen de
Schermer voor delegatie van financiële verantwoordelijkheden naar de polder-
afdelingen. De polderbestuurders wachtten daarmee tot 1660, vijfentwintig jaar
na de droogmaking.16 De optimalisatie van het molenbestand was toen vrijwel
voltooid en de door de afzonderlijke afdelingen na die tijd geheven omslagen
zijn voor het onderhavige onderzoek derhalve niet van belang.

5.2  Omslagen

Zoals gezegd vormden omslagen overal waar dat kon worden nagegaan de voor-
naamste inkomstenbron. Het daartoe opgezette stelsel werkte naar behoren en
maakte dat de vele rekeningen tijdig konden worden betaald. De investeerders
zagen de omslagen met hoge frequentie op zich afkomen, 5 à 6 keer per jaar. De
hoogte van de afzonderlijke heffingen varieerde sterk. In de Beemster slaagden
de bedijkers er het best in om deze niet al te hoog te laten oplopen. Meestal ble-
ven de aanslagen beperkt tot 5 gulden per keer, een enkele maal werd 10 gulden
per morgen gevraagd. Zelfs in de Zijpe, waar uiteindelijk veel minder geld nodig
was dan in Beemster, trokken de bedijkers er aanvankelijk harder aan. De parti-
cipanten werden daar in 1597 met omslagen van doorgaans 12 gulden belast, 67
gulden over het hele jaar. Deze polder was in zoverre uniek dat de deelnemers
aan de bedijking, zoals in de vorige paragraaf ter sprake kwam, reeds tijdens de
bedijkingsjaren met twee verschillende heffingen werden geconfronteerd. Ener-
zijds ging het om de centraal geheven omslagen, bedoeld als dekking voor de
kosten van dijkherstel en infrastructuur. Anderzijds waren zij verplicht bij te dra-
gen aan de kosten van het waterbeheer in de polderafdeling waar hun landerij-
en lagen. Deze laatste heffingen waren verre van uniform. Bij berekening van de
totale investeringsomslag zijn wij voor de bijdrage aan de afdelingen over de des-
betreffende periode van een bedrag van gemiddeld 10 gulden per morgen (14
gulden per ha) uitgegaan.

Bij de latere droogmakerijen ontkwamen de bestuurders er niet aan de afzon-
derlijke aanslagen hoger te stellen: 15 gulden in de Purmer en de Wijde Wormer
en 20 gulden in de Heerhugowaard, de Schermer en de Starnmeer. De kosten
liepen alsmaar op en als men vertraging wilde voorkomen, zat er niets anders op
dan de inkomsten daar gelijke tred mee te laten houden. Tijdens de piekjaren
waren de investeerders per jaar voor elke morgen 100 gulden of meer kwijt (ta-
bel 5.1).
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15  WA, AWB inv. nrs. 275-290.
16  RAA, AWS inv. nrs. 718 e.v.



Wanbetalingen

Veel tijd om het benodigde geld vrij te maken kregen de investeerders niet. Bin-
nen twee weken na ontvangst van een aanslag moesten zij het geld ‘in handen
van’ de penningmeester of zijn afgevaardigde stellen, ‘op pene van uitleg nae
dijkregt’.17 Toch deden zich over het algemeen geen grote problemen voor met
het innen van de omslagen.18 Pas bij de bedijkingen van de Heerhugowaard, de
Schermer en de Starnmeer kregen de penningmeesters meer moeite met het
binnenhalen van de gelden, al viel het ook daar uiteindelijk wel mee.

De wanbetalingen in de Heerhugowaard waren niet het gevolg van onvol-
doende kapitaalkracht of liquiditeit. De in gebreke blijvende participanten,
waaronder de hoofdingelanden Johan Basius en Johan van Foreest, waren allen
welgesteld en hielden hun betaling slechts in uit protest tegen vermeend on-
recht. Het grootste geschil betrof de grootte van de toekomstige Veenhuizer pol-
der. Reinoud van Brederode, heer van Veenhuizen, onder wiens jurisdictie het
desbetreffende gebied viel, werd voor 360 morgen aangeslagen, maar claimde
dat het om slechts 287 morgen ging.19 Hij weigerde de aanslagen over het meer-
dere te betalen, zodat het door hem ingehouden bedrag (12 omslagen van in to-
taal 240 gulden per morgen) bij het opmaken van de eerste rekening in 1631 was
opgelopen tot ruim 17.000 gulden. Hij werd in het gelijk gesteld en het open-
staande bedrag werd hem kwijtgescholden.20 Ook in de andere geschillen trok-
ken de bedijkers aan het kortste eind.21 In het geval van Johan Basius, heer van
Oudkarspel en lid van de Rekenkamer, ging het om een verschil van inzicht in de
grootte van het Amerswiel, in het uiterste noorden van het te bedijken meer. Pie-
ter Pauw, rentmeester van de Vroonlanden bij Alkmaar, Johan van Foreest, se-
cretaris van de stad Hoorn, en Johan Colterman, rentmeester van Kennemer-
land en West-Friesland, protesteerden tegen het bij de bedijking verloren gaan
van stukken land, waarvoor zij onvoldoende compensatie kregen.

In de Starnmeer leidde krachtig tegenspel van een aantal belanghebbende ste-
den en het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen tot zoveel vertraging en
dreigden de kosten dermate uit de hand te lopen, dat de bedijkers, de regenten
van het kleine dorp de Rijp, het al snel niet meer zagen zitten. De investerings-
omslag, hoger dan in enige andere polder, ging de draagkracht van het dorp ver
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17  RAA, AWH inv. nr. 187. Invordering van verschuldigde bedragen volgens dijkrecht hield in dat de dijk-
graaf bij te late betaling het niet ontvangen bedrag voorschoot. Hij had dan het recht om na tussenkomst
van een rechter het voorgeschoten bedrag met dubbel gewin terug te vorderen: De Vries, 1876, 461-463.
18  Aan de redelijk probleemloze inning van de omslagen kwam in de meeste polders kort na de bedijking
een einde. De in de rekeningboeken opgenomen post ‘restanten’, laat vrijwel overal een snelle toename van
achterstallige omslagen zien. Of de teleurstellende ontwikkeling van de grond- en pachtprijzen hier aan
heeft bijgedragen weten we niet, maar is wel waarschijnlijk..
19  RAA, AWH inv. nr. 255 f. 458 en 666. Volgens het kavelregister van de Heerhugowaard telde de Veen-
huizerpolder bij verkaveling 317,5 morgen.
20  RAA, AWH inv. nr. 257 f. 256.
21  RAA, AWH inv. nr. 255 f. 458 v.



te boven. In 1638 legden de oorspronkelijke initiatiefnemers het hoofd in de
schoot. Hun meer kapitaalkrachtige opvolgers waren beter tegen de moeilijkhe-
den opgewassen en gedurende de vele jaren dat de bedijking daarna nog duur-
de, verliep de inning van de omslagen zonder noemenswaardige problemen.22

Een notoire uitzondering vormde Sarah Turquette, vrouwe van Mallepart, uit
Utrecht. In 1638 kwamen twee kavels door vererving op haar naam te staan, maar
enthousiast daarover toonde zij zich niet.23 Met enige regelmaat kwamen haar
wanbetalingen in de vergadering van hoofdingelanden ter sprake.24 Tot juridi-
sche stappen kwam het niet, al werd daar wel een aantal keer mee gedreigd. Van
andere wanbetalers in deze droogmakerij repten de resoluties niet.

Foutieve inschatting van het contribuabel oppervlak

Foutieve aannames van de grootte van het polderoppervlak zorgden soms voor
complicaties bij de omslagheffing. Nieuwe metingen tijdens de bedijking kon-
den gunstig uitpakken, maar ook tot tegenvallende resultaten leiden. In de
Heerhugowaard bleek het oppervlak bij nieuwe metingen in 1631 632,5 morgen
groter dan eerst gedacht.25 Zoals afgesproken bij het aangaan van het compag-
nieschap in 1626 vielen deze gronden toe aan de 16 ondertekenaars, mits zij alle
achterstallige omslagen betaalden. Het ging om een aanzienlijk bedrag: 151.800
gulden, ruim 20 procent van alle tot dan toe geïnde gelden. Omdat de omslagen
niet op de vastgestelde vervaldagen waren voldaan, werd over de sindsdien ver-
lopen tijd ook nog eens 5 procent rente geheven: 11.064 gulden.26 De gehele
exercitie kwam de bedijkers op een extra bijdrage van 10.179 gulden per per-
soon te staan.27

In het vorige hoofdstuk zijn we het verschijnsel van een foutieve inschatting
van het contribuabele oppervlak ook bij de Schermer tegengekomen. Daar had-
den de bedijkers zich te rijk gerekend en zagen zij zich halverwege de bedijking
gedwongen de niet bestaande morgentalen terug te kopen. Ook in de Beemster
deed zich een probleem voor. Daar kwam men bij verkaveling 165 morgen te-
kort.28 In deze polder wisten de bestuurders echter te voorkomen dat zij partici-
panten moesten uitkopen. Om het tot dan toe gehanteerde aantal van 7.500 con-
tribuabele morgen te kunnen handhaven, gebruikten zij een kunstgreep.29 De
230 morgen Arenberger ‘restanten’ of ‘onland’ die in eerste instantie als te
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22  Danner, De Starnmeer en Kamerhop, 9.
23  Dinkla, 1991, 4. Sarah Turquette erfde de kavels van dr. Laurens van Teijlingen.
24  RAA, AWSt inv. nr. 1; 5 april, 20 mei en 14 oktober 1644 en 4 april 1645.
25  RAA, AWH inv. nr. 256.
26  Ibidem.
27  Een aantal van de 16 oorspronkelijke bedijkers was in 1631 niet meer in leven. Het recht op de extra
kavels was op hun erfgenamen overgegaan.
28  Bouman, De geschiedenis van het vrijland, 13-14.
29  Ibidem.



slecht waren beoordeeld om in het systeem van omslagen te worden opgeno-
men, werden alsnog contribuabel verklaard. Deze gronden werden echter voor
maar 70 procent belast en telden dus als 165 contribuabele morgen. Boekhoud-
kundig bleef 65 morgen ‘restant’ en niet-contribuabel. Tijdens de droogmaking
kwam deze problematiek nog niet in de boekhouding tot uiting, daarvoor kwam
de vaststelling van het tekort te laat. Maar ook in de jaren na verkaveling bleef het
effect van kavels met uiteenlopende fiscale bijdragen als gevolg van de adminis-
tratieve handelwijze onzichtbaar. In de andere polders zijn we een dergelijk feno-
meen niet tegengekomen.

Kavels van uiteenlopende kwaliteit

Alvorens deze paragraaf af te sluiten willen we nog stilstaan bij de wijze waarop de
bedijkers bij hun omslagheffing zijn omgegaan met de problematiek van uiteen-
lopende grondkwaliteit. Vooral in de Zijpe speelde deze issue. Als gevolg van zand-
afzettingen op de oorspronkelijke kleilaag en zelfs duinvorming was het westelijk
deel van de polder totaal ongeschikt voor agrarische doeleinden. Het zanderig ge-
deelte nam bijna de helft van het polderoppervlak in beslag.30 Maar niet overal was
de kwaliteit van de grond zo slecht. Aan de oostkant van de polder lag klei aan het
oppervlak. Vanaf de eerste verkaveling in 1553 werd al met deze verschillen reke-
ning gehouden. De landmeter Simon Meeuwsz. verdeelde de polder toen in 4 on-
geveer even grote stroken, lopend van zuidwest naar noordoost, evenwijdig aan
de Grote Sloot en van elkaar gescheiden door vaarten en wegen. Per strook kwa-
men 5 met hoofdletters aangeduide blokken, 20 in totaal, die elk op hun beurt in
10 kleine kavels werden onderverdeeld, ieder met een kleine letter aangeduid.31

Door kavels in gebieden van slechtere kwaliteit groter te maken werd een poging
gedaan de eigenaars hiervan enigszins te compenseren.

Na de bedijking van 1561 werd een regeling voor een meer acceptabele ver-
deling getroffen.32 Het octrooi uit dat jaar schreef voor ‘de goede landen met de
kwade te egaliseren’. Eigenaren in blokken met goede grond kregen een even
groot oppervlak aan slechte gronden toegewezen, de zogenaamde egalements-
gronden, en werden daarvoor onderhoudsplichtig. Over deze regeling bleef ech-
ter onenigheid heersen. Bij verkaveling in 1598 hielden de bedijkers in grote lij-
nen vast aan de indertijd door Simon Meeuwsz. gemaakte indeling. ‘Willige
bedijkers’, zo laten de kavelcondities van 6 april 1598 ons weten, waren bij de
laatste bedijking omslagplichtig over een oppervlak van 3.981 morgen. Alleen de
‘goede’ gronden in de blokken A tot en met I en O waren contribuabel.33 Omdat
de desbetreffende kavels grotendeels nog in handen waren van de vroegere ei-
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30  Bremer, 1985, 25.
31  Belonje, 1933 De Zijpe, 12.
32  Belonje, 1933 De Zijpe, 21.
33  RAA, AWZ inv. nr. 10. Zie ook inv. nr. 179 f.2. In 1598, ten tijde van de verkaveling, was het oppervlak
van de contribuabele gronden 3.981 morgen en 145 vierkante roeden.



genaars, of hun nazaten, hoefden ze niet opnieuw verloot te worden. Dit bete-
kende dat een oppervlak van 4.910 morgen in handen van de polder bleef. Het
betrof egalementen, ‘verlaten landen’ en ‘nollen’.34 De ‘verlaten’ landen waren
egalementsgronden die bij vorige verkavelingen nog wel aan investeerders wa-
ren toebedeeld, maar die daarna waren ‘geabandonneerd’.35 Enerzijds ging het
om eigenaars die geen heil meer zagen in exploitatie van hun armzalige gron-
den. Anderzijds hadden de in de zuidelijke Nederlanden woonachtige eigenaars
na de Opstand in 1572 het recht op hun bezittingen verloren. Het polderbestuur
wilde niet verantwoordelijk blijven voor het beheer van zo’n groot percentage
binnengedijkt land en besloot daarom deze stukken polder weer onder de inge-
landen te verdelen.36 Toewijzing geschiedde naar rato van het bezit aan contri-
buabel land. In totaal werd 3.981 morgen aan egalementen en verlaten landen
onder de ingelanden verloot, dus in een verhouding van 1 : 1 met de al gedistri-
bueerde kavels. De nieuwe eigenaars moesten voortaan ook over de hen opge-
drongen egalementen omslag betalen, zij het slechts een vijfde van die over hun
‘goede’ gronden. De waardeloze nollen (927 morgen) werden eveneens over de
eigenaren van de contribuabele gronden verdeeld, maar bleven van belasting-
aanslagen gevrijwaard. De omslagheffing over de egalementen en verlaten gron-
den kwam pas in 1602 van de grond. Verzet van de ingelanden tegen deze maat-
regel was hier waarschijnlijk debet aan. Belonje wees in dit verband op een
poging in 1601 om tot een andere, meer acceptabele heffing te komen, door de
hoogte van de belasting in overeenstemming te brengen met de waarde van het
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34  Belonje, De Zijpe en Hazepolder, 73. Nollen waren heuvelachtige duingronden, ongeschikt voor agrari-
sche doeleinden.
35  RAA, AWZ inv. nr. 80.
36  Belonje, 1933 De Zijpe, 75-77

Afb. 5.2.1  De verkaveling van de Zijpe, zoals deze al bij
de bedijking van 1552 was ontworpen.



land: contribuabele landen zowel als egalementen ‘in contributien’ zouden wor-
den gesteld ‘elcx na zijn waerde’.37 De hoofdingelanden legden dit verzoek naast
zich neer. Aangezien de omslagheffing over de egalementsgronden in de Zijpe
pas in 1602 inging, dus na de door ons vastgestelde investeringstermijn, telt deze
voor berekening van de investeringsomslag niet mee.

Ook elders werden de bedijkers met de problematiek van uiteenlopende
grondkwaliteit geconfronteerd, maar zo extreem als in de Zijpe was het ner-
gens. In hoofdstuk 3 kwam al aan de orde dat men hier door combinatie van ka-
vels of compensatie in geld aan tegemoet kwam. De teruggegeven en extra ge-
heven omslagen hadden geen invloed op de via deze heffing binnengekomen
hoeveelheid geld. De bedragen waren gebaseerd op een afwijking van de ge-
middelde grondkwaliteit en wogen tegen elkaar op. Een gedifferentieerde om-
slagheffing, zoals in de Zijpe ingevoerd voor de egalementen, kenden de ande-
re polders niet.

In de Starnmeer en Kamerhop deed zich nog een andere complicerende fac-
tor voor. Als gevolg van de naar Spijkerboor doorgetrokken noordelijke ring-
vaart kregen de bedijkers te maken met twee fysiek gescheiden polders. De gron-
den in de Kamerhop bleven tot aan de dag van verkaveling in handen van de
polder en waren vrijgesteld van omslagen. Daarna werden zij naar rato van het
grondbezit in de Starnmeer onder de ingelanden van die polder verloot, maar
ook toen bleven zij van belastingheffing gevrijwaard.38

5.3  Leningen

De bedijkers van de Schermer waren niet uniek met hun conservatieve financie-
ringsbeleid. Ook elders hoedde men zich ervoor grote schulden te maken. Ster-
ker nog, bij de inpolderingen voorafgaand aan die van de Schermer kwamen le-
ningen vrijwel niet voor (tabel 5.3). En als men al eens op korte termijn om geld
verlegen zat, dan werden de aangegane leningen weer snel afgelost. Tijdens de
droogmaking van de Schermer werd eigenlijk pas voor het eerst stevig geleend.
Het betekende wel dat ingelanden zich na het in gebruik nemen van hun lande-
rijen zagen opgezadeld met een schuld van 150.000 gulden, 6 procent van de ge-
hele investering of bijna 25 gulden per morgen (33 gulden per ha).

In de enkele jaren later drooggemaakte Starnmeer restte na afloop van de be-
dijking een relatief nog veel grotere schuld.39 Achterstallige betalingen waren
hiervoor verantwoordelijk. In oktober 1643, kort na verkaveling, kregen de
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37  Belonje, 1933 De Zijpe, 76.
38  RAA, AWSt inv. nr. 30.
39  Over de hoogte van de schuld in de Starnmeer na afloop van de bedijking tasten we in het duister. Wel
kunnen we de in 1653 uitstaande schuld (75.000 gulden) berekenen op basis van de in dat jaar betaalde ren-
te: RAA, AWSt inv. nr. 187. Hoewel we daar geen bewijs voor hebben, gaan we er vanuit dat deze schuld is
opgebouwd tijdens de door ons gedefinieerde investeringstermijn.



hoofd ingelanden tot hun verbazing van de penningmeester Pieter Menten te ho-
ren dat de polder nog 78.000 gulden moest uitkeren aan de vroegere eigenaren
van de strook aangekocht land. Dit betekende dat de polder zat opgescheept met
een schuld ter grootte van 13 procent van de bedijkingskosten, 115 gulden per
morgen (132 gulden per ha).40 Of de Starnmeer deze ongewenste situatie te dan-
ken had aan wanbeleid van de penningmeester is niet duidelijk. Wel weten we
dat de bestuurders van de polder het vertrouwen in hun financiële man opzeg-
den.41 Er restte de hoofdingelanden niets dan naar het veelbeproefde wapen van
de omslagen te grijpen. Aan de participanten, die al zoveel in de polder hadden
geïnvesteerd, werden nog eens vijf omslagen van 20 gulden per morgen in het
vooruitzicht gesteld: één in het lopende kalenderjaar en vier in het daaropvol-
gende jaar.42 Om de afdracht te bespoedigen, werd een korting van 5 procent
toegezegd bij betaling van alle vijf omslagen ineens. Maar zelfs met deze ver-
gaande maatregel kwam men er niet. Er vielen nog teveel uitgaven te doen. De
polderbestuurders achtten het niet opportuun de ingelanden nog zwaarder te
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40  RAA, AWSt inv. nr. 1, 28 oktober 1643.
41  RAA, AWSt inv. nr. 1. De penningmeester had in de periode waarover hij verantwoording moest afleg-
gen 181.400 gulden binnengekregen (12 omslagen à 20 gulden over 650 morgen en 5.000 gulden van de
Schermer als bijdrage in de onkosten van de uitwatering vanaf het Stierop naar Krommenie). Hij kon ech-
ter voor slechts een bedrag van 157.000 gulden aan uitgaven aantonen. Het verschil ontbrak. In de daarop-
volgende jaren was hij niet in staat het ontbrekende bedrag aan te zuiveren. Toen hij vervolgens voor ruim
9.000 gulden aan achterstallig loon en onkosten declareerde, raakte het geduld van de hoofdingelanden
op. Op 5 april 1644 werd hij ontslagen.
42  Ibidem.

Tabel 5.3  Financiering

Zijpe Bm Pur Wor Hhw Sch Str
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
omslagen (kgld) 553 1650 829 527 1017 2320 520
leningen (kgld) 3 13 155 78
bijdragen v. derden (kgld) 1,5 0,9 20 11 5
overigea (kgld) 4 3 6 7 25

totaal (kgld) 559 1656 842 533 1044 2511 603
(gld/morgen) 140 221 285 299 308 412 929

(gld/ha) 200 260 334 351 351 534 1059
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: de rekeningboeken van de Beemster, de Purmer en de Starnmeer uit de jaren van bedijking be-
vinden zich niet meer (volledig) in het polderarchief. De financieringsbijdragen verkregen uit bron-
nen anders dan de omslagen kunnen daarom groter zijn dan in deze tabel weergegeven.
a deze financieringsbron betreft inkomsten uit verpachting van land en visrechten, verkoop van
overbodig gewordenmaterialen en boetes.
Bronnen: RAA, AWZ inv. nrs. 179-181 WA, AWB inv. nrs. 89-92 en 257 WA, AWP inv. nrs. 293-296 WA
AWWo inv. nrs. 43-46 RAA,AWH inv. nrs. 255-258 RAA, AWS inv. nrs. 384-387 en RAA, AWSt inv. nr. 1.



belasten en deden een beroep op de kapitaalmarkt. Alleen al in 1644 werd voor
20.000 gulden geleend.43 Aflossing was er voorlopig niet bij. De teleurstellende
prijsontwikkeling van de landerijen maakte dit onmogelijk. In 1653, het eerste
jaar waarvan de boekhouding bewaard is gebleven, bedroeg de uitstaande schuld
ruim 75.000 gulden.44 De jaarlijkse rentelast hing als een loden last aan de nek
van de nieuwe landeigenaren.

Als positief element kan worden genoteerd dat de rente, die enkele decennia
eerder een glijvlucht naar beneden had ingezet, nog steeds een dalende tendens
vertoonde. De penningmeester van de Zijpe moest in 1597 nog akkoord gaan
met een rentepercentage van 10 procent op jaarbasis.45 Tijdens de bedijking van
de Schermer was dit gezakt naar 5 procent en bij het afsluiten van de leningen
voor de Starnmeer in 1643 waren de geldschieters bereid akkoord te gaan met
percentages variërend tussen de 4 en 5.46 In 1650 konden alle leningen zelfs naar
4 procent worden teruggebracht.47 Ondanks deze gunstige ontwikkeling lagen
de rentelasten in de Starnmeer toentertijd nog steeds op ruim 4 gulden per mor-
gen, voldoende om alle hoop op acceptabele rendementen in deze door tegen-
slagen achtervolgde polder in de kiem te smoren.48

In de Zijpe werden alleen leningen aangegaan om perioden met een tijdelijk
kastekort te overbruggen. Diverse kapitaalkrachtige ingelanden, waaronder de
hoofd ingelanden Willem Bardes en Jacob Pietersz. Schaap en de rentmeester
van de vroonlanden, Pieter Pauw, toonden zich bereid om geld voor te schieten.
Alles bij elkaar ging het in de jaren 1597 en 1598 om een som van ruim 20.000
gulden.49 De hoge rente aan het einde van de zestiende eeuw zal er ongetwijfeld
toe hebben bijgedragen dat de bedijkers er niet happig op waren lang met een
schuld opgezadeld te blijven zitten. Nog voor het einde van de bedijking waren
alle leningen afgelost. Ook in de Beemster maakten de bedijkers maar mondjes-
maat van leningen gebruik. Alleen in het tweede bedijkingsjaar, in 1609, werd
een relatief bescheiden bedrag van 9.000 gulden opgenomen. Een deel daarvan
werd nog in hetzelfde jaar afgelost.50 De schuld die aan het einde van de bedij-
king op de polder rustte (3.360 gulden) bedroeg nog geen 1 gulden per morgen.
In de Purmer was dat iets meer (12.800 gulden, 4 gulden per morgen of 5 gulden
per ha), maar ook daar bleven de gevolgen voor de ingelanden in later jaren be-

246 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

43  RAA, AWSt inv. nr. 1; 5 april, 20 mei en 14 oktober 1644. Het geld was geheel afkomstig van Amster-
damse geldschieters. Zie ook: Dinkla, 1991, 22.
44  RAA, AWSt inv. nr. 187; rekeningboek over 1653. De in 1653 uitstaande schuld is berekend op basis van
de in dat jaar betaalde rente. Bij gebrek aan verdere informatie gaan we er vanuit dat deze schuld kan wor-
den gerelateerd aan tijdens de bedijking aangegane verplichtingen.
45  RAA, AWZ inv. nr. 179 f. 12.
46  Dinkla, 1991, 22.
47  Ibidem.
48  Zie verder hoofdstuk 6.
49  RAA, AWZ inv. nrs. 179 en 180.
50  WA, AWB inv. nr. 257, f. 8 en inv. nr. 92, f. 759.



perkt.51 In de Wijde Wormer en de Heerhugowaard zagen de bestuurders kans
om zich van de kapitaalmarkt afzijdig te houden.

Zoals we al gezien hebben, lukte dat laatste in de Schermer niet. Met een mix
van leningen op de kapitaalmarkt en na aankoop van land in losrentes omgezet-
te betalingsverplichtingen bleef deze polder in 1638 zitten met een schuld van
ruim 150.000 gulden, 25 gulden per contribuabele morgen (32 gulden per ha).
Met een jaarlijks terugkerende rentelast van ruim 1 gulden per morgen waren de
ingelanden hier na afloop van de bedijking in het nadeel ten opzichte van hun
collega’s in de andere grote polders. Vergeleken met die in de Starnmeer kwa-
men ze er echter goed vanaf.

5.4  Overige inkomsten

Er stonden de bedijkers weinig andere middelen ter beschikking om inkomsten
te genereren. Waar zij echter kansen zagen, grepen zij deze aan. Het aange-
kochte oude land dat niet werd gebruikt leverde meestal wel wat op door het te
verpachten. Dat gold ook voor de visrechten in de nieuwe ringvaart. En overbo-
dige materialen werden als het even kon verkocht.52 Op deze wijze kwamen soms
enkele duizenden guldens binnen (tabel 5.3). Veel meer dan een druppel op de
gloeiende plaat was het echter niet.

De mentaliteit om geen mogelijkheid tot het bijeenschrapen van geld onbe-
nut te laten, wordt misschien nog wel het best geïllustreerd aan de hand van de
verkoop door de bedijkers van de Zijpe van ruim 13.000 beschimmelde tarwe -
broden.53 Deze broden waren eerst voor 4 stuivers het stuk aangekocht om ‘da-
ermee te spijzen ende aen t werck te houden de arbeiders ende dijkcker’ en zo
te voorkomen dat het werkvolk, als gevolg van de op dat moment heersende
schaarste, weg zou trekken.54 Maar net voordat het brood uit Amsterdam arri-
veerde, waren de tekorten opgeheven en de bedijkers bleven met hun broden
zitten.55 De arbeiders gaven de voorkeur aan vers roggebrood. Alleen door de
prijs te halveren, kon de enorme voorraad aan de man worden gebracht.

Financiële bijdragen van derden leverden ook niet veel op. In de Zijpe werden
de bedijkers, op aandringen van Petten, Groet en Schoorl verplicht tot herstel van
de Hazedwarsdijk, een dijk die zij voor hun eigen plannen niet nodig hadden.56
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51  WA, AWP inv. nr. 298, f. 280-282.
52  In de Zijpe verkochten de bedijkers onder andere oude kruiwagens en paarden die zij niet meer nodig
hadden: RAA, AWZ inv. nr. 179, f. 25-29 en inv. nr. 180, f. 8-9v. In de Beemster ging het om wat oude molen-
onderdelen: WA, AWB inv. nr. 257, f. 8 en in de Wijde Wormer wisten de bedijkers, net als in de Schermer,
nog wat inkomsten te genereren door verkoop van palen uit overbodig geworden beschoeiingen: WA,
AWWo inv. nr. 47, f. 5.
53  Bremer, 1984, 20.
54  RAA, AWZ inv. 179, f. 174.
55  RAA, AWZ inv. 179, f. 17.
56  Aten, 2000, 4-5.



De dorpen droegen voor 1.500 gulden in de kosten bij.57 De bedijkers van de Pur-
mer, die de verplichting om de haven van Edam regelmatig uit te diepen van Uit-
waterende Sluizen hadden overgenomen, kregen daarvoor een eenmalige ver-
goeding van 850 gulden. Het stelde allemaal weinig voor. Dan waren de bedragen
die de Heerhugowaard van enkele omliggende ambachten wist te bedingen sub-
stantiëler. Het betrof allereerst een regeling die de dorpen van Geestmerambacht
en de Schager- en Niedorperkoggen met de bedijkers troffen omdat zij werden
verlost van het onderhoud van de Huigendijk.58 Daarnaast kwamen er regelingen
tot stand met de bestuurders van een aantal aangrenzende, kleine, droogmake-
rijen die min of meer tezelfdertijd tot bedijking overgingen en hun overtollig wa-
ter in de gemeenschappelijke boezem wilden lozen.59 Gezien de vele kosten die
de Heerhugowaard moest maken voor een betere afvoer van het boezemwater
was het niet meer dan redelijk dat deze droogmakerijen verplicht werden voor af-
watering te betalen.60 In vrijwel alle gevallen ging het om een bedrag in contan-
ten (een ‘fixum’) en daarboven een vaste jaarlijkse bijdrage.61 In ons overzicht in
tabel 5.3 houden wij slechts rekening met de in de jaren van bedijking ontvangen
gelden. Aangezien enkele regelingen op zich lieten wachten, blijven de zo ver-
kregen middelen beperkt tot de contributie van het Witsmeer in 1632 voor ‘het
opbrengen ende weer afnemen van haar water’: 2.400 gulden.62 Tellen we hier de
betalingen van de dorpen van Geestmerambacht en de Schager- en Niedorper-
koggen in deze jaren bij op, dan komen we op een totale bijdrage van derden van
20.000 gulden. De bedijkers verkleinden het beroep dat zij op hun investeerders
moesten doen daarmee met ongeveer 6 gulden per morgen (bijna 8 gulden per
ha).

Met de bedijking van de Schermer verviel, zoals we in het vorig hoofdstuk al za-
gen, de overeenkomst tussen de Heerhugowaard en de dorpen van Geestmer-
ambacht en de Schager- en Niedorperkoggen. De dorpen kwamen nu een rege-
ling met de Schermer overeen, waarin zij zicht tot een eenmalige betaling van
11.000 gulden verplichtten.63 De bedijkers van deze polder, tenslotte, zagen kans
om voor slechts 5.000 gulden de verplichting tot het graven van een afwaterings-
kanaal tussen het Stierop en Krommenie af te wentelen op de bedijkers van de
Starnmeer.64
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57  RAA, AWZ inv. nr 180, f. 13. Volgens een ordonnantie van de Staten van 9 juli 1598 moesten de dorpen
Schoorl, Groet en Petten 4.400 gulden bijdragen voor het dijkherstel.
58  Zie paragraaf 4.4.
59  Belonje, 1929, 21-22. Het ging om de Berkmeer, de Schagerwaard, de Witsmeer, de Bleekmeer, de
Schaapskuil en de Langedijkerwaard.
60  Voor de maatregelen die werden genomen met betrekking tot het waterbeheer in de Raaksmaatsboe-
zem verwijzen we naar paragraaf 5.8.
61  Ibidem.
62  RAA, AWH inv. nr. 258, f. 40. De totale eenmalige bijdrage van de Witsmeer bedroeg 3.000 gulden. Het
ging hier om de eerste en tweede termijn.
63  Zie paragraaf 4.4.
64  Voor details wordt verwezen naar het vorige hoofdstuk.



5.5 Aankoop van land

De mate waarin de aankoop van oud land de bedijkingskosten omhoog schroef-
de liep sterk uiteen (tabel 5.4 en tabel 5.5).65 Bij de bedijking van de Zijpe kwam
deze uitgavenpost niet voor en in de Beemster bleef ze tot bescheiden proporties
beperkt (34 gulden per morgen, 40 gulden per ha). Bij de latere bedijkingen lie-
pen de kosten echter snel omhoog. Vergeleken met de Beemster waren de be-
dijkers van de Purmer en de Heerhugowaard ongeveer twee keer zoveel kwijt en
in de Schermer vier keer.

Rondom de Zijpe hoefde geen land te worden aangekocht. Op de trajecten
waar dijken werden hersteld was alle grond al in eigendom van de polder en waar
voor een nieuw tracé werd gekozen, zoals voor de Nieuwe Noorder Zanddijk, liep
deze over oude poldergrond.66 Ook voor de specie die bij herstel van de dijken
werd gebruikt, was geen oud land nodig. Zand was er in overvloed, zowel buiten
als binnen de ringdijk, en door de ondergestoven kavels van deze onvruchtbare
deklaag te ontdoen, werden ze alleen maar meer waard. De uit zee opgebagger-
de slikker was eveneens gratis, afgezien van het niet onaanzienlijke arbeidsloon
dat met het ophalen was gemoeid.

Voor de droogmakerijen was gebruikmaking van een smalle strook oeverland
essentieel. Grote polders waren daarbij duidelijk in het voordeel. Per morgen
aangewonnen land hoefde minder ringvaart te worden gegraven en was dus min-
der land nodig.67 Een overzicht van de in dit opzicht kenmerkende parameters
voor de bij het onderhavige onderzoek betrokken polders - contribuabel opper-
vlak en lengte van de ringdijk - wordt gegeven in tabel 5.6. Kon de Beemster vol-
staan met 5,9 meter ringdijk per aan te winnen hectare, een veel kleinere polder
als de Wijde Wormer zag zich genoodzaakt bijna twee keer zoveel ringdijk aan te
leggen (11 m per ha). De middelgrote Purmer zat tussen deze twee uitersten in.
Dat de Heerhugowaard (11 m ringdijk per ha), bijna twee keer zo groot als de Wij-
de Wormer, er niet gunstiger vanaf kwam, had te maken met de grillige vorm van
de polder. Voor de Schermer werkte sterk in het voordeel dat deze polder aan de
noordkant geen ringdijk en ringvaart hoefde aan te leggen. Per hectare hoefde
nauwelijks meer ringdijk te worden aangelegd dan in de Beemster. Uitgesproken
slecht komt de kleine Starnmeer uit het overzicht in tabel 5.6 naar voren.
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65  Gegevens over de uitgaven voor aankoop van land zijn verkregen uit de rekeningboeken. In het archief
van de Beemster ontbreekt het rekeningboek over het jaar 1610, een cruciaal jaar, waarin de bedijking werd
hervat na een dijkdoorbraak in het begin van het jaar. Voor de uitgaven in die polder hebben wij ons daar-
om gevoegd naar een door Bouman verstrekte opgave over de rondom die polder ‘vergraven landen’: Bou-
man, 1857, 274.
66  De tracé’s van zowel de oude als de nieuwe Noorder Zanddijk staan aangegeven op de door Pieter van
der Keere gegraveerde kavelkaart van de Zijpe (afbeelding 5.6.2). 
67  In hoofdstuk 3 zijn we hier bij onze bespreking van de eertijds gemaakte begrotingen nader op inge-
gaan.



Tabel 5.4  Bedijkingsuitgaven

Zijpe       Bm      Pur         Wor       Hhwa Schb

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
aankoop van land kgld 253 199 157 237 756

gld/ha 40 79 103 80 161
ringdijk en ringsloot kgld 358 251 183 123 203 370

gld/ha 128 39 73 81 68 79
molensc kgld 126 323 77 55 282 358

gld/ha 45 51 30 36 95 76
infrastructuur kgld 97 208 106 98 179 408

gld/ha 35 33 42 64 60 87
door Uitwaterende Sluizen kgld 104 45 14 95 240
opgelegde maatregelend gld/ha 16 18 9 32 51
schadeloosstellingen kgld 2 18 15 10 49 75

gld/ha 1 3 6 7 17 16
centraal ingekochte materialen kgld 36 107 17 43 117 253

gld/ha 13 17 7 29 39 54
lonen en onkostenvergoedingen kgld 48 65 30 27 91 104

gld/ha 17 10 12 18 30 22
rente op leningen kgld 0,6 13 3 24

gld/ha 0,2 5 1 5
diverse kgld 78 87 4 6 21

gld/ha 12 34 2 2 4
totaal achterhaalde uitgaven (A) kgld 668 1407 772 531 1191 2609
bedijkingsuitgaaf berekend kgld 559 1656 842 533 1044 2511
via inkomsten (B)
A/B 1,19 0,85 0,92 1,00 1,14 1,04
bedijkingsuitgaaf per hectare 
(berekend via inkomsten) gld/ha 200 260 334 351 351 534
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: het totaal aan achterhaalde uitgaven (A) en de via de inkomstenkant berekende bedijkingsuit-
gaaf (B) kunnen verschillen omdat de rekeningboeken van de Beemster, de Purmer en de Wijde
Wormer niet compleet zijn en omdat de uitgaven aan het molenbestand in later jaren in boven-
staande tabel zijn meegenomen.
a de uitgaven van de Heerhugowaard ten behoeve van 12 strijkmolens zijn in deze tabel twee keer
verwerkt: in de rubrieken molens en opgelegde maatregelen. Bij sommatie van de uitgaven onder de
diverse rubrieken is hiervoor gecorrigeerd.
b de kosten voor het extra breed maken van de ringvaart in de Schermer zijn verwerkt in de rubriek
ringdijk en ringvaart en niet in de rubriek opgelegde maatregelen.
c in de uitgavenrubriek molens zijn ook de kosten voor aanpassingen aan het molenbestand na af-
loop van de bedijkingsperiode verwerkt.
d de Heerhugowaard kreeg ook maatregelen opgelegd door het bestuur van de Raaksmaatsboe-
zem.
Bronnen: rekeningboeken uit de periode van bedijking.
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Tabel 5.5  Aankoop van land

Bm    Pur      Wor        Hhw        Scha Schb

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
totale uitgaaf kgld 253 199 157 237 568 756
gem. grondprijs per morgenc gld 1180 1200 1450 1480 1900 1900
gem. grondprijs per ha gld 1387 1410 1704 1688 2026 2026
kosten per contribuabele morgen gld 34 67 88 70 93 124
kosten per contribuabele ha gld 40 79 103 80 121 161
aantal aangekochte morgend 214 166 108 160 299 398
aantal aangekochte ha 182 141 92 140 280 373
aantal aangekochte ha als % % 2,9 5,6 6,1 4,7 6,0 7,9
v.h. contribuabele oppervlak
gem. breedte v.d. strook aange- m 48 62 56 44 97
kocht land (gemiddelde)
gem. breedte v.d. strook aange- roede 13 16 15 12 25
kocht land (gemiddelde)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: als lokale maten gebruiken we de Rijnlandse maat rondom de Beemster, de Purmer en de Wijde
Wormer, de Geestmerambachts binnenbansmaat rondom de Heerhugowaard en de Hondsbossche
maat rondom de Schermer.
a alleen rond het meer
b rond het meer en langs de uitwateringen
c de gemiddelde grondprijs is berekend op basis van de in de rekeningboeken vermelde gegevens.  
Voor de Beemster is gebruik gemaakt van door Bouman verzamelde gegevens. 
d het aantal aangekochte morgen is berekend door het totale aankoopbedrag te delen door de ge-
middelde grondprijs per morgen.
Bronnen: Bouman, 1857, 274; WA, AWP inv. nr. 575; WA, AWWo inv. nr. 242; RAA, AWH inv. nr. 255
en RAA, AWS inv. nrs. 384-388.

De bedijkers van deze droogmakerij zagen zich genoodzaakt per hectare bijna 6
keer zoveel dijk aan te leggen als hun collega’s in de Beemster. Deels kan deze si-
tuatie worden toegeschreven aan het kleine polderoppervlak. Eveneens belang-
rijk is echter dat het aantal in tabel 5.6 vermelde contribuabele morgen betrek-
king heeft op alleen de Starnmeer. Over de kavels in de Kamerhop werden
voorafgaand aan de verkaveling geen omslagen geheven.68 Deze polder diende
echter wel omdijkt te worden. Daarnaast kreeg de Starnmeer ook nog eens de
verplichting dijken langs de Marker en Wouder polders aan te leggen.69

De hoeveelheid benodigd land was vanzelfsprekend ook gerelateerd aan de
breedte van de ringvaart en de ringdijk. Als we afzien van de extra grond nodig
voor de bermen aan weerszijde van de dijk, met hier en daar ruimte voor molens,
was er sprake van een één op één relatie. De afmetingen van de vaart en de dijk
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68  Betrekken we alleen de ringdijk rondom de Starnmeer (3.110 roede) in onze beschouwing, dan ko-
men we op een ratio van 4,8 roede per morgen (20 m per ha), een stuk minder dan in de tabel aangegeven,
maar nog altijd vele malen ongunstiger dan in de Beemster.
69  RAA, AWSt inv. nr. 276. De lengte in Zijpse dijkmaat van de verschillende dijkvakken bedroeg: 3.110
roede rondom de Starnmeer, 540 roede rondom de Kamerhop, 640 roede langs de Wouderpolder en 940
roede langs de Marker polder. In totaal moesten de bedijkers van de Starnmeer 5.230 roede dijk aanleggen.



varieerden van polder tot polder en vaak ook nog binnen één en dezelfde polder.
Door ervaring wijs geworden hadden de bedijkers in de loop van de tijd de nei-
ging om hun dijken zwaarder te maken, een voorzorg die zij ook in acht namen
op de dijkvakken die aan open water grensden. In het algemeen kunnen we stel-
len dat de breedte van de dijk aan de onderkant (het ‘fundament’) varieerde van
3,5 roede (13 m) in de Beemster tot 7 roede (26 m) op de zwaarst uitgevoerde
dijkvakken in de Schermer. Wij komen daar in de volgende paragraaf op terug.

Tabel 5.6  Polderkarakteristieken – contribuabel oppervlak en lengte van de ringdijk.

Zijpea Bm Pur Wor Hhw Sch Strb

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
contribuabel oppervlakc morgen 3981 7501 2959 1785 3391 6090 650
contribuabel oppervlak ha 2795 6383 2519 1520 2974 4706 593
lengte van de ringdijkc roede 4550 10050 000 4353 8279 7596 5230
lengte van de ringdijk m 17395 37858 22602 16398 31651 29040 19994
aantal meter ringdijk per 6,2 5,9 9,0 11 11 6,2 34
contribuabele ha
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a de Zijper ringdijk was 12.300 roede lang (47 km), maar het te herstellen tracé  slechts 4.550 roe-
de (17,4 km).
b de in de tabel weergegeven waarde voor de lengte van de ringdijk rondom de Starnmeer is inclu-
sief die van de dijken rondom het Kamerhop en langs de Marker en Wouder polders. De ringdijk
rondom het Starnmeer was 3.110 roede lang.
c als lengtemaat fungereren de Rijnlandse roede in de Beemster, de Purmer, de Wijde Wormer en
de Heerhugowaard en de Zijpse dijkmaat in de Zijpe en de Schermer. Als lokale oppervlaktemaat
fungeren de Rijnlandse morgen in de Beemster, de Purmer en de Wijde Wormer, de Hondsbossche
morgen (600 vierkante roede) in de Zijpe, de Geestmerambachts binnenbansmorgen in de Heerhu-
gowaard en de Schermer morgen in de Schermer. Voor verdere details zie tabel 3.2.
Bronnen: de in 1600 door Gerrit Dirksz. Langedijk gekarteerde kavelkaart van de Zijpe, Provinciale
Atlas Noord-Holland, Haarlem, kaarten en kaartboeken; Bouman, 1857, 260; RAA, AWH inv. nr. 814;
WA, AWWo inv. nrs. 29 en 43; RAA, AWH inv. nrs. 64 en 695 f. 65v-66; RAA, AWS inv. nrs. 384-386;
RAA, AWSt inv. nrs 161 en 276.

Voor de ringvaart kon met een breedte van 4 à 5 roede (15 à 19 m) worden vol-
staan. Voor de scheepvaart was niet meer nodig en ook voor de afvoer van het
polderwater was dat genoeg. Tot en met de bedijking van de Heerhugowaard
hield men zich min of meer aan deze afmetingen, maar met de droogmaking van
de Schermer kwam daar een abrupt einde aan. Uitwaterende Sluizen verordon-
neerde daar een breedte van 21,5 roede Zijpse dijkmaat (ca 80 m) en deze eis
vond vanzelfsprekend zijn weerslag in de hoeveelheid land, die moest worden
onteigend.70 Na de Schermer werd de Starnmeer met gelijksoortige voorwaar-
den geconfronteerd.71 De verplichting om nieuwe uitwateringskanalen aan te
leggen leidde eveneens tot extra landaankoop. Behalve bij de Schermer speelde
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70  Zie hoofdstuk 4.
71  We komen hier in de volgende paragraaf op terug.



dit bij de Beemster.72 Helaas laten de beschikbare gegevens in het geval van de
Beemster niet toe de bijdrage van deze uitgavenpost apart te berekenen.73

De prijs die voor het oude land moest worden betaald was vanzelfsprekend een
andere belangrijke parameter. Grondprijzen waren in de periode onder studie
verre van constant. Aan de stijging die in het begin van de zestiende eeuw inzet-
te, was in de eerste decennia van de zeventiende eeuw nog geen einde geko-
men.74 Dit komt duidelijk tot uiting in het overzicht van tabel 5.5. Betaalden de
bedijkers van de Beemster gemiddeld 1.180 gulden per morgen (bijna 1.400 gld
per ha), hun collega’s in de Schermer waren 25 jaar later bijna anderhalf keer zo-
veel kwijt. De droogmakerijen in de tussenliggende jaren zaten tussen deze twee
uitersten in. De Purmer kwam er met gemiddeld 1.200 gulden per morgen
(1.410 gld per ha) nog redelijk goedkoop vanaf, bij de Wijde Wormer en de
Heerhugowaard lagen de prijzen al 250 gulden per morgen of meer (bijna 300
gulden per ha) hoger.

We weten niet of het hier alleen om een algemeen optredende prijsontwikke-
ling ging, of dat er ook andere factoren in het spel waren. Te denken valt aan ver-
schillen in grondkwaliteit of uiteenlopende mogelijkheden voor de bedijkers om
zich aan marktconforme prijzen te onttrekken. Dat er, ook lokaal, grote verschil-
len in grondkwaliteit voorkwamen, wordt duidelijk als we kijken naar de prijzen
op de verschillende trajecten rondom één en hetzelfde meer. Zo waren de bedij-
kers van de Beemster langs de Mijzerpolder, ten noorden van Schermerhorn, ge-
middeld 1.675 gulden per morgen kwijt, terwijl dichtbij Purmerend en in de ban-
ne van Jisp maar 950 gulden betaald hoefde te worden.75 Ook in de andere
polders komen we dergelijk grote prijsverschillen tegen. Niettemin lijkt een
doorgaande stijging van de grondprijzen een doorslaggevende invloed op de
prijsverschillen tussen de polders onderling te hebben gehad.76

De opstellers van de begrotingen van de Heerhugowaard en de Starnmeer
hebben zich, naar het laat aanzien, goed vergewist van de op dat moment gel-
dende prijzen. Voor de begroting van de Heerhugowaard gingen zij uit van 1.200
gulden per morgen, precies het bedrag dat de bedijkers van de net droogge-
maakte Purmer op tafel hadden moeten leggen, Voor de Starnmeer hanteerde
Leeghwater een bedrag van 2.000 gulden per morgen, vrijwel evenveel als rond
het Schermeer was betaald. Waarom Leeghwater in zijn raming voor de droog-
legging van de Haarlemmermeer van een zoveel lager bedrag uitging (300 gul-
den per morgen), is niet duidelijk. Wilde hij liever een rooskleurige dan een re-
alistische voorstelling van zaken schetsen?
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72  Danner, 1987, 27-28.
73  Uit de gegevens van Bouman valt niet na te gaan welk deel van de landaankopen in de bannen van Ou-
dendijk en Mijzen diende voor aanleg van de Beemster ringdijk en welk voor het uitwateringskanaal.
74  Voor achtergrondinformatie ten aanzien van de ontwikkeling van de grondprijs in het Noorderkwar-
tier wordt verwezen naar hoofdstuk 6.
75  Bouman, 1857, 274.
76  Pas rond 1650 kwam er een einde aan de langdurige periode met prijsstijgingen.



Overzien we bovengenoemde factoren, dan is duidelijk dat de Beemster een
relatief gunstige uitgangspositie innam. Schaalgrootte, bescheiden afmetingen
van de ringvaart en ringdijk en een vroegtijdige droogmaking werkten unaniem
in het voordeel van deze polder. Als enig minpunt moet de uitwatering van Ur-
sem naar Schardam worden genoemd. Ook langs dit tracé moest land worden
aangekocht en dat zorgde voor extra uitgaven. In het overzicht van tabel 5.5
komt de positie van de Beemster goed tot uiting. De participanten in deze droog-
makerij waren aan uitgaven voor land slechts 34 gulden per morgen kwijt (40
gulden per ha), de helft of minder van wat hun opvolgers in de Purmer, Wijde
Wormer en de Heerhugowaard te wachten stond. In de Schermer (124 gulden
per morgen; 161 gulden per ha) bedroeg deze post zelfs het vierdubbele. De ge-
stegen grondprijzen deden de kosten per geïnvesteerde hectare met bijna 50
procent stijgen, een hoog percentage, dat echter in het niet zinkt bij het effect
dat op rekening van Uitwaterende Sluizen kan worden geschreven. De door het
hoogheemraadschap opgelegde maatregelen verhoogden de kosten met een
factor van ruim 2,5.

Dat kleine polders in het nadeel waren, komt duidelijk uit het overzicht naar
voren. Zo hoefde de Wijde Wormer geen extra brede ringvaart aan te leggen en
bleef de polder verschoond van het graven van een nieuw uitwateringskanaal. De
uitgaven voor oud land in verband met het weer in goede staat brengen van de
uitwatering door de Nieuwendam in de Krommenije stelden weinig voor.77 Niet-
temin waren de bedijkers 88 gulden per aangewonnen morgen (103 gld per ha)
kwijt, tweeëneenhalf keer zoveel als in de Beemster. Dit verschil kan grotendeels
worden toegeschreven aan het effect van schaalgrootte. De stijging van de grond-
prijzen speelde eveneens een rol, maar de invloed daarvan bleef beperkt tot on-
geveer 25 procent. Corrigeren we hiervoor, dan blijkt dat we te maken hebben
met een schoolvoorbeeld van Leeghwater’s betoog dat de omtrek van een polder
met een 4 maal zo groot oppervlak (de Beemster met 7501 contribuabele mor-
gen is bijna 4 maal zo groot als de 1.785 morgen omvattende Wijde Wormer) per
oppervlakte eenheid slechts half zo lang is.78 Per contribuabele morgen waren de
uitgaven voor oud land in de Wijde Wormer, na correctie voor de verschillen in
grondprijs, vrijwel precies twee keer zo hoog als in de Beemster.79 De Purmer en
de Heerhugowaard zitten hier tussenin.

Berekenen we de breedte van de strook aangekocht oud land, dan vinden we
een duidelijke tweedeling (tabel 5.5).80 Tot en met de droogmaking van de Heer-
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77  Voor verdere informatie zie paragraaf 5.8.
78  Leeghwater, 1724, 23-24.
79  Voor een juiste vergelijking moeten de kosten in de Beemster eigenlijk worden gecorrigeerd voor de
uitgaven aan land voor de nieuwe uitwatering naar Schardam.
80  De gemiddelde breedte van de strook aangekocht oud land is berekend aan de hand van het aange-
kochte oppervlak en de lengte van de ringdijk. Het aangekochte oppervlak is verkregen door de totale aan-
koopprijs te delen door de gemiddelde aankoopprijs per morgen.



hugowaard lag deze tussen de 12 en 16 roede (45 à 60 m).81 Met een 4 à 5 roede
brede ringvaart, circa 4 roede voor de ringdijk en enkele roeden voor de berm
en notsloot was er hier en daar ook nog wat ruimte voor molens. De Schermer
week daar, zoals we al gezien hebben, sterk vanaf. Daar noodzaakte de brede
ringvaart tot het verdelven van veel meer land en komen we gemiddeld uit op
een breedte van 25 roede (bijna 100 m). In verhouding tot de hoeveelheid aan-
gewonnen land ging er op deze wijze vrij veel land verloren. De percentages in
de verschillende polders variëren tussen de 3 en 8 procent. Zo ongunstig als in
de Schermer was het nergens, maar 5 à 6 procent grondverlies was heel normaal.
Alleen de Beemster (3 procent) bleef daar ver onder.

De begroting van de Heerhugowaard laat zien dat bedijkers redelijk goed wis-
ten waar zij aan toe waren. Zij raamden voor deze droogmakerij 12 vierkante roe-
de grond per roede ringdijk nodig te hebben, dat wil zeggen een strook van ge-
middeld 12 roede breed. Deze inschatting bleek verrassend goed.82 Het
realistische scenario waar men in de Heerhugowaard vanuit ging, staat echter in
schril contrast tot Leeghwaters aanpak bij zijn begroting van de Haarlemmer-
meer. Hij stelde 40 vierkante roede land per strekkende roede ringdijk nodig te
hebben: ‘als men nu rondom koopt in de breedte 40 roeden lands, om daarvan
te gebruiken 10 roeden tot den ringdijk, en 12 of 14 voeten tot de gemeene rings-
loot, dan blijft er omtrent 16 roeden achter den dijk liggen, waar men de molens
op kan zetten en stellen, en waarvan men ook de kolken en kolkdijken bekwa-
melijk van zal kunnen maken, en van welk overgebleven land men den ringdijk
mede kan onderhouden’.83 Leeghwaters aanname van een strook land van maar
liefst 40 roede breed (150 m), waarbij er na aftrek voor de ringvaart en de
 ringdijk 16 roede (60 m) overblijft voor molens en andere doeleinden, komt ver-
rassend conservatief over en strookt in het geheel niet met de rooskleurige be-
nadering die zijn begrotingen verder kenmerkten. We kwamen al zijn volstrekt
onrealistisch lage raming voor de prijs van grond rond de Haarlemmermeer te-
gen en ook zijn begrotingen voor de bedijking van de Starnmeer getuigen van
een veel te optimistische kijk.84 In het laatste geval kan echter tot zijn veront-
schuldiging worden aangevoerd dat hij bij het opstellen van zijn kostenramingen
in 1636 en 1637 nog niet op de hoogte was van de vergaande eisen waaraan deze
droogmakerij uiteindelijk had te voldoen.
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81  Wij hebben de lengte van de Purmer ringvaart alleen kunnen achterhalen via het Memoriaal van de
Heerhugowaard: RAA, AWH inv. nr. 64. Een onnauwkeurige opgave in het Memoriaal kan de oorzaak zijn
van de wat hoger dan verwachte uitkomst van de berekende breedte van de strook aangekocht oud land in
deze polder (tabel 5.5).
82  Van Gelder, 1960, 99.
83  Van Hasselt, 1838, 47.
84  RAA, AWSt inv. nr. 260. In zijn in 1636 en 1637 opgestelde begrotingen voor de droogmaking van de Starn-
meer komt Leeghwater tot ramingen van respectievelijk 214.000 en 341.000 gulden, 330 en 525 gulden per
morgen. Deze waarden liggen ver onder de uiteindelijk gerealiseerde kosten van 800 gulden per morgen.



Samenvattend kunnen we stellen dat ook nu weer blijkt dat de noodzaak de
ringdijk en de ringvaart op oud land aan te leggen overal tot een extra grote kos-
tenpost leidde, al was het nergens zo extreem als in de Schermer. Van de door
ons onderzochte polders profiteerde de Beemster het meest van een gunstige
uitgangspositie: schaalgrootte en vroegtijdige bedijking met daardoor relatief
lage grondprijzen. De overal gevolgde praktijk om de ringdijk en ringvaart op
oud land aan te leggen leidde er toe dat het areaal aan exploiteerbaar land min-
der toenam dan de oppervlakken van de nieuwe polders suggereren. Door be-
dijking gingen ook vele honderden hectare land verloren.

5.6  Ringdijk en ringvaart

Een belangrijk projectonderdeel als de ringdijk en ringvaart behoorde vanzelf-
sprekend tot de grootste uitgavenposten. Verrassend is dat deze post doorgaans
pas op de tweede plaats kwam, na die voor aankoop van land (tabel 5.4). Alleen
in de Zijpe, waar landaankoop niet aan de orde was, lieten dijkaanleg en dijk-
herstel alle andere uitgavenposten ver achter zich.

De Zijpe

De ringdijk rondom de Zijpe was ruim 12.000 roeden (47 km) lang.85 Aangezien
de Schoorlse Zeedijk in het zuiden en de Westfriese Zeedijk aan de oostzijde van
de polder in 1597 in goede staat verkeerden en bovendien door de bedijking
hun waterkerende functie verloren, hoefde aan deze dijkvakken geen aandacht
te worden besteed. Dat lag anders met de van Petten naar het noorden lopende
Zijpse dijk, de daarop aansluitende Noorder Zanddijk en de op het wad gelegen
Slikkerdijk. Deze dijken waren in de afgelopen jaren herhaaldelijk doorgebro-
ken en hier en daar zelfs grotendeels weggespoeld. Samen waren ze ongeveer
6.600 roede (25.000 m) lang. Houden we rekening met de in de Zijpse dijk op-
genomen stukken duin die als zeewering fungeerden (bij elkaar circa 1.100 roe-
de; 4.200 m), dan bedroeg de lengte van de door mensenhanden aangelegde
dijk 5.475 roede (20.900 m).86 Daarin bevonden zich ook nog goede stukken, zo-
dat er slechts 4.550 roede (17.400 m) hoefde te worden hersteld.87 In verhouding
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85  Als lengtemaat hanteerde men in de Zijpe de Geestmerambachts binnenbans roede (3,82 m), die later
ook als Zijpse dijkroede bekend kwam te staan.
86  De lengte van de dijk vinden we terug op de in 1600 door Gerrit Dirksz. Langedijck gekarteerde en
door Baptista Doetecomius gegraveerde kavelkaart: ‘lanck zijnde 5475 roeden, streckende van den Pette-
mer dijck bij de Laij, tot aen den ouden Vrieschen Zeedijck bij oosten den Keijns’. Provinciale atlas Noord-Hol-
land, Haarlem, kaarten en kaartboeken.
87  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2458 f. 73; Staten van Holland, resolutie d.d. 7 maart 1596. In de schatting
van 4.550 roede voor de gezamenlijke lengte van de te herstellen dijkvakken is de Zuider Schinkel, een
dwars op de Zijpse dijk staande verbinding met het Oge, meegenomen.



tot het polderoppervlak was dat niet veel: slechts 0,5 roede per morgen (2,7 m
per ha). Relateren we de lengte aan het veel kleinere aantal contribuabele mor-
gen in de polder, dan springt de Zijpe er vergeleken met de overige bij ons on-
derzoek betrokken polders nog steeds gunstig uit: 1,1 roede per morgen (6,2 m
per ha) (tabel 5.6).

Dankzij een in de wintermaanden van 1595/1596 verricht onderzoek wisten
de initiatiefnemers tot de vierde en laatste bedijking van de Zijpe vrij goed waar
zij aan toe waren. Met inschakeling van de gerenommeerde landmeter Gerrit
Dirksz. Langedijck had een zware, door de Staten aangestelde, commissie de dij-
ken, of wat daar nog van over was, geïnspecteerd. In maart 1996 rapporteerden
de commissieleden hun bevindingen.88 Zij gaven aan welke dijkvakken nog in
goede staat waren en waar herstel aan de orde was. Bij hun aanbevelingen ten
aanzien van het tracé hielden zij zoveel mogelijk vast aan de oude situatie. Alleen
voor de Noorder Zanddijk, tussen de Zuider Schinkel en de sluis aan het noor-
delijk uiteinde van de Grote Sloot, lieten zij weten een kortere route voor te
staan. Het advies van de commissie werd overgenomen. Op de door Gerrit
Dirksz. Langedijk in 1600 vervaardigde kavelkaart van de Zijpe staan zowel ‘Het
Stael van den ouden dyck’ als ‘Den nieuwen Noorder Santdyck’ aangegeven.89

De Slikkerdijk, ‘welcke geheel wegh is geslagen’, kon volgens de commissie beter
weer op het oude staal worden opgebouwd. De ondergrond ter plaatse was nog
‘hoogh’ en stevig, zodat verzakkingen niet voor de hand lagen en de dijk ‘sonder
merckelijcke kosten soo hoogh ende swaer’ gemaakt kon worden ‘als men selver
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88  Ibidem. Zie ook: Belonje, 1933, 60-61.
89  In 1600 door Gerrit Dirksz. Langedijck gekarteerde en door Baptista Doetecomius gegraveerde kavel-
kaart van de Zijpe. Provinciale atlas Noord-Holland, Haarlem, kaarten en kaartboeken. Zie ook de kavelkaart van
Pieter van der Keere (afb. 5.6.2).

Afb. 5.6.1  Toen de Zijpe in 1597 voor de vierde keer werd ingedijkt, verkeerden diverse stukken ringdijk aan
de westkant van de polder nog in redelijk goede toestand. Op sommige plaatsen werd de polder door de ter plaat-
se liggende duinen beschermd. Kavelkaart van Pieter van der Keere, 1617 (noorden rechts).



soude begeeren’. Verzakkingen en afschuivingen op de glibberige ondergrond
van het wad, zoals die zich enkele jaren later bij de bouw van de Slikkerdijk rond
de Wieringerwaard voordeden, zijn we in de Zijpe niet tegengekomen.90

Toch kregen de bedijkers bij de uitvoering van de werkzaamheden in 1597 met
de nodige onverwachte problemen te maken. De planning was erop gericht op
20 maart te beginnen, maar slechte weersomstandigheden zorgden voor vertra-
ging, zodat het werk pas in april goed op gang kwam. Gedurende enkele weken
werd er voorspoedig ‘gewrocht’, totdat de arbeiders een maand later plotseling
‘oproerig en muitigh’ werden, een fenomeen dat we in de andere polders niet
zijn tegengekomen.91 Zij morden over hun lage loon en dreigden op te stappen.
De bedijkers voelden zich in het nauw gedrongen. Het was onmogelijk binnen
korte tijd voldoende nieuwe arbeiders te werven en tijdverlies konden ze zich
niet permitteren. Zij besloten dan ook aan de wensen van de stakers tegemoet te
komen.

De arbeiders kregen nu uitbetaald ‘nae advenant de tijd dat ze hadden ge-
wrocht’ en met de aannemers werden nieuwe afspraken gemaakt, die neerkwa-
men op een redelijk uurloon.92 De ommezwaai van een van te voren met de aan-
nemers overeengekomen prijs naar uurloon stuwde de prijzen aanzienlijk
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90  RAA, AWW inv. nr. 2a; octrooien van de Wieringerwaard d.d. 19 juli 1608, 23 maart 1612, 9 december
1621 en 20 september 1625.
91  RAA, AWZ inv. nr. 179, f. 32v. Zie ook: Bremer, 1985, 36.
92  Ibidem.

Afb. 5.6.2  Van de oude Zanddijk aan de noordzijde van de Zijpe was bij de bedijking in 1597 weinig over
en men oordeelde het beter de nieuwe dijk iets meer naar het zuiden aan te leggen. De ligging van de oude dijk
staat op de oude kavelkaarten van de polder nog aangegeven. Kavelkaart van Pieter van der Keere, 1617
(noorden rechts).



omhoog. Afgaande op de in het eerste rekeningboek vermelde gegevens werden
sommige dijken tot wel 50 procent duurder.93 In een enkel geval, zoals bij de Ha-
zendijk, deed men om de kosten in de hand te houden, concessies aan de afme-
tingen van de dijk. Daarna deden zich geen problemen met de arbeiders meer
voor. Wel wreekte zich in het najaar de onvoldoende voortgang van de werk-
zaamheden. Valcooch vatte dit als volgt samen:

‘Eer Johannes dach in den somer gecomen was,
sach men desen dijck gemaeckt seer ras,
In September daer na hebben sij schade geleden,
van een storm comende uyten Noortwesten,
die gemaeckten dijck opten Weel tot sommige steden
acht voeten hoog, brack inne ten lesten,
die Slickerdiick creech veel gaten meden,
want sij noch niet gemaeckt was als den besten’.94

De bedijkers lieten de moed niet zakken en nog in hetzelfde jaar werden de ga-
ten bij de Grote Waal en in de Slikkerdijk gedicht. De dijken voldeden echter
nog niet aan de in het octrooi gestelde specificaties en vergden ook in 1598 en
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93  RAA, AWZ inv. nr. 179, f. 32v-108.
94  Valcooch, 1740, 73-74.

Afb. 5.6.3  De oude Westfriese Omringdijk ter hoogte van Eenigenburg (rechts) was onderdeel van de Zijper
ringdijk. Links zicht op de polder.



1599 veel geld. Ze werden verzwaard, de zanddijken werden door aanplanting
van helm tegen verstuiven beschermd en de Slikkerdijk kreeg een 8 voet brede
voordijk. Ook in later jaren waren de kosten soms nog groot. Pas in de tweede
helft van de jaren twintig van de zeventiende eeuw bereikten de Zijper dijken de
afgesproken hoogte en breedte.95 In lijn met onze eerder uiteengezette handel-
wijze nemen wij de daarmee gepaard gaande kosten in onze analyse echter niet
meer mee als behorend tot de bedijkingsuitgaven. Sommeren we alle gedurende
de eerste drie jaar aan de dijken bestede bedragen, dan komen we uit op een
som van 358.000 gulden (tabel 5.8).

Daarmee komen de Zijper dijken als duurste uit ons onderzoek naar voren: ge-
middeld 79 gulden per strekkende roede (21 gulden per meter). En dat terwijl
de bedijkers zich de kosten voor het graven van een ringvaart konden besparen.
Een nauwkeurige opsplitsing van de kosten over de verschillende dijkvakken la-
ten de beschikbare gegevens niet toe. Wel laten de rekeningboeken zien dat de
Slikkerdijk ondanks de onconventionele bouwwijze en de moeilijke omstandig-
heden waaronder die tot stand kwam, per strekkende roede minder geld vergde
dan de veel bredere en hogere zanddijken.96 De in 1596 ingestelde onderzoeks-
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95  De polderbestuurders gebruikten het pas in de twintiger jaren van de zeventiende eeuw op de bestem-
de hoogte komen van de dijken als argument voor een langere vrijstelling van allerlei belastingen: RAA,
AWZ inv. nr. 332. Voor meer details wordt verwezen naar hoofdstuk 6.
96  RAA. AWZ inv. nrs. 179-181.

Tabel 5.7  Ringdijk en ringvaart – afmetingen

ringdijk ringvaart
onderkant bovenkant bovenkant aan het

' ‘toeleggens’ ‘kruin’ ‘kruin’ oppervlak
breed breed hooga breedb diepc

(roede) (voet) (voet) (roede) (voet)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zijped 6 à 12 12 à 15 12 à 13
Beemster 3,5 10 7 4 à 9 5 à 7
Purmer 3 16 9 5 6
Wijde Wormer 4 16 8 5 6
Heerhugowaard 3,5 18 8 à 9 5 à 6 6
Schermer 3 à 4,5 18 7 à 9 5,3 à 21,5 8 à 8,5
Starnmeer 4 12 à 15 7 à 9 6 à 21,5 7 à 8
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: de opgegeven afmetingen (in Zijpse dijkroede) zijn indicatief voor de situatie ten tijde van ver-
kaveling.
a hoogte boven het winterpeil van de Schermerboezem.
b breedte ter hoogte van het zomerpeil van de Schermerboezem.
c diepte beneden het zomerpeil van de Schermerboezem.
d de weergegeven waarden zijn die van de Zanddijken aan de westzijde van de polder.
Bronnen: RAA, AWZ inv. nr. 6 en inv. nr. 179 f. 32v e.v.; WA, AWB inv. nr. 252; Bouman, 1857, 260;
RAA, AWH inv. nr. 814; WA, AWWo inv. nrs. 273 en 282; RAA, AWH inv. nrs. 64 en 255; RAA, AWS inv.
nrs. 774 en 955; RAA, AWSt inv. nrs. 253 en 257.



commissie had de uitgaven optimistischer ingeschat. Voor de Zijpse dijk en de
Slikkerdijk gingen zij in hun begroting uit van 36 gulden per roede en voor de
Noorder Zanddijk 50 gulden. Gemiddeld kwam dit neer op 42 gulden per roede.

Dat de Zijper dijken zoveel kostten had alles te maken met de kolossale afme-
tingen waaraan zij hadden te voldoen (tabel 5.7). Dat was nodig omdat de dijken
aan veel extremere omstandigheden bloot stonden dan in de droogmakerijen.
De commissie die in maart 1596 aan de Staten rapporteerde, gaf daarom ook
haar mening over de gewenste hoogte en breedte voor de zanddijk, respectieve-
lijk 12 tot 13 voet (3,8 tot 4,1 m) en 6 tot 12 roede (23 tot 46 m) aan de onder-
kant. Het waren afmetingen waar de dijken in de droogmakerijen niet aan kon-
den tippen. In het bedijkingsoctrooi werd het advies overgenomen. Dit
betekende dat de bedijkers bij het opwerpen van de dijken niet naar eigen in-
zicht konden handelen. Het laat zien hoeveel belang de Staten hechtten aan de
bedijking van de Zijpe ten faveure van de veiligheid van het achterliggende land.
Voor de Slikkerdijk golden bescheidener afmetingen. Dit had ongetwijfeld te
maken met de superieure eigenschappen van de taaie klei waaruit deze dijk werd
opgebouwd en die een lichtere bouw toeliet. Het kwam daarnaast goed uit met
de moeilijke omstandigheden waaronder deze dijk tot stand moest komen. De
kruin kwam even hoog te liggen, maar voor de zwaarte van het dijklichaam wa-
ren de voorschriften veel minder streng: ‘het eerste toeleggens van Slijcke twin-
tig voeten, in de hoogte van acht voeten, ende dan in te snyden vier voeten, in de
hoogte van noch vier voeten, maecken t’saemen twaelf voeten hooghte, twaelf
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Tabel 5.8  Ringdijk en ringvaart – kosten

Zijpea         Bmb Pur      Wor         Hhw        Sch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kosten kgld 358 251 183 123 203 370
lengte ringdijk en ringvaart roede 4550 10050 6000 4353 8279 7596
lengte ringdijk en ringvaart km 17,4 37,9 22,6 16,4 31,7 29,0
kosten per roede gld 79 25 31 28 24 49
kosten per meter gld 21 7 8 8 6 13
contribuabel oppervlak morgen 3981 7501 2959 1785 3391 6090
contribuabel oppervlak ha 2795 6383 2519 1520 2974 4706
aantal roede ringdijk per morgen 1,1 1,3 2,0 2,4 2,4 1,2
aantal meter ringdijk per ha 6,2 5,9 9,0 11 11 6,2
kosten per morgen gld 90 34 62 69 60 61
kosten per ha gld 128 39 73 81 68 79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: afmetingen, tenzij metrisch, zijn wat betreft de ringdijk en ringvaart in Zijpse dijkroede en het
oppervlak in lokale maateenheid (zie hoofdstuk 3).
a als lengte van de nieuw aangelegde dijken rond de Zijpe is aangehouden de opgave in het in 1596
verleende octrooi van de polder. 
b aangezien het rekeningboek van de Beemster over het jaar 1610 niet meer in het polderarchief
aanwezig is, zijn de uitgaven in dat jaar niet in ons overzicht verwerkt. De tabel geeft voor de Beem-
ster daarom een te rooskleurig beeld.
Bronnen: rekeningboeken van de polders.



voeten kruyns, van binnen te styven met drie Roeden toelegghens van Aerde’.97

De Slikkerdijk was aan de onderkant dus nog geen 5 roede (19 m) breed. De op-
bouw doet denken aan de door Vierlingh bij de eerste bedijking van de Zijpe
waargenomen constructie met trapsgewijs oplopende zijkanten, een bouwwijze
die hij in sterke bewoordingwen afkeurde.

De droogmakerijen

In de droogmakerijen kwamen de bedijkers voor andere problemen te staan dan
op het wad. Ringdijk en ringvaart werden, voorzover dat kon, op land aangelegd.
Met gevaar van wegzakken van het dijklichaam hoefde geen rekening te worden
gehouden, evenmin als met hoog water als de dijk zijn waterkerende hoogte nog
niet had bereikt en de specie onvoldoende was gezet. De dijkaanleg hier kende
echter zijn eigen problemen. Allereerst vormden moerassige gebieden en brede
uitwateringen een uitdaging van formaat. Men was dan aangewezen op plempdij-
ken met dure bekistingen. Daarnaast vormde de uit de ringvaart opgegraven
grond lang niet altijd de meest ideale bouwspecie. De voorkeur ging uit naar klei,
maar in de meerderheid van de gevallen moest men het doen met een veenrijke
substantie. Veen was eigenlijk ongeschikt voor deze toepassing. Het klonk in en
was gevoelig voor oxidatie, zodat de uit veen opgeworpen dijken al snel niet meer
aan hun oorspronkelijke specificatie voldeden. Klei kende deze nadelen niet en
was beter bestand tegen doorlekken. In alle droogmakerijen kregen de polder-
bestuurders in mindere of meerdere mate met deze problematiek te maken. In
welke mate veen medeverantwoordelijk was voor de dijkdoorbraken in de Beem-
ster en de Wijde Wormer tijdens de jaren van droogmaking valt moeilijk vast te
stellen.

Begin 1610, toen de Beemster al min of meer droog lag, bezweek de Water-
landse zeedijk bij Durgerdam: ‘het zeewater stormt over de oude landen, doet
een aanval op de verse Beemsterdijk, de dijk bezwijkt op vele plaatsen en weerom
ligt daar die grote Beemster met de zee gemeen ...’.98 Zowel Bouman als De Roe-
ver schreven het falen van de dijken toe aan ondeskundigheid van de bedijkers en
hun adviseurs, waaronder Leeghwater. Beiden verwezen daartoe met een zeker
dédain naar een gedicht van Leeghwater in zijn Haarlemmermeerboek, waarin
hij ingaat op de bruikbaarheid van veengrond als bouwmateriaal voor ringdijken:

‘Een dijk van veen, het stof alleen,
Als het wel gemaakt is en bereid,
Kan wel bestaan, zal ook wel gaan,
Als daar veel op een hoop leit’.99
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97  RAA, AWZ inv. nr. 6 en inv. nr. 180 f.25.
98  De Roever, 1944, 95.
99  Bouman, 1857, 98; De Roever, 1944, 82.
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Afb. 5.6.4  Op deze dwarsdoorsneden van de Beemster ringdijk bij Hobrede staat aangegeven hoeveel schaft
aarde nodig is om de ringdijk vanuit de toenmalige staat (getrokken lijnen) weer aan de gewenste specificaties
(gestippelde lijnen) te laten voldoen. Het ging waarschijnlijk om reparatiewerkzaamheden na de dijkdoorbra-
ken in januari 1610.



Niet alleen was ‘den Beemster ringdijk in ’t beginsel meest alle uyt veenlanden
gemaekt’, daar kwam volgens de Roever nog bij dat onder de grote tijdsdruk
waaronder de bedijking was aangepakt, er te weinig tijd was ingeruimd om de
specie tijdens de bouwfase te laten ‘zetten’.100 Opmerkelijk genoeg stonden ge-
noemde auteurs alleen stil bij deze tekortkomingen, maar schonken ze geen en-
kele aandacht aan de veel te kleine afmetingen van de Beemster ringdijk ten tij-
de van de doorbraak. De polderbestuurders waren zich hier wel van bewust en
verzwaarden hun dijken bij de herstelwerkzaamheden in 1610 aanzienlijk.101 Bij
latere droogmakerijen heeft men zich de in de Beemster opgedane ervaringen
ter harte genomen. Van stond af aan werd daar voor een zwaardere uitvoering
gekozen.

In tabel 5.7 hebben we gepoogd een indicatie te geven van de afmetingen van
de ringdijk en de ringvaart in de diverse droogmakerijen. Daarbij moet we ons
realiseren dat er binnen één en dezelfde polder aanzienlijke variaties voorkwa-
men en dat de polderbestuurders het in later jaren vaak raadzaam achtten hun
dijken te verzwaren. Bij het overzicht in tabel 5.7 zijn we uitgegaan van de meest
voorkomende afmetingen ten tijde van of kort na de verkaveling. In vergelijking
met de Zijpe waren de dijken rond de droogmakerijen van een bescheiden maat-
voering. Doorgaans bleven ze steken bij een hoogte van 7 à 8 voet (2 á 2,5 m), wa-
ren 3 tot 4 roede breed aan de onderkant (11 à 15 m) en 1 tot 1,5 roede op de
kruin (3,8 à 5,7 m). Met vallen en opstaan lijken de algemeen als acceptabel aan-
vaarde specificaties tot stand te zijn gekomen. In de Beemster dachten de bedij-
kers eerst nog met een hoogte van 5 voet boven het maaiveld en een breedte van
2 roede aan de voet te kunnen volstaan.102 Na de dijkdoorbraken van 1610 pas-
ten zij de specificaties drastisch aan.103 De toen vastgestelde afmetingen dienden
bij de daarop volgende projecten min of meer als blauwdruk. In de Schermer,
waar de dijken deels aan open water kwamen te liggen, ging men het verst. Zoals
we al gezien hebben kwam de 4,5 roede brede dijk langs het Langemeer te liggen
op een 7 roede breed fundament.

Ten aanzien van de ringvaart hadden de bedijkers er alle belang bij de afme-
tingen zo bescheiden mogelijk te houden. De veiligheid van de polder was niet
in het geding en een bredere ringvaart kostte alleen maar meer geld. Maar nu
vonden zij de dorpen en steden die hun transportmogelijkheden over het meer
zagen verdwijnen, tegenover zich. Veel hadden die over het algemeen echter
niet in de melk te brokkelen. De stad Hoorn deed voorafgaand aan de droog-
making van de Beemster een poging om de ringvaart van die polder ‘op de wijd-
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100  De Roever, 1944, 81.
101  Bouman, 1857, 112. Bij de in 1610 doorgevoerde verzwaring van de specificaties zou het niet blijven.
De in 1616 uitgegeven keuren en ordonnantiën geven aan dat de dijken nog enkele voeten breder moesten
worden.
102  WA, AWB inv. nr. 252.
103  Bouman, 1857, 112.
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Afb. 5.6.5  Bij de bedijking in
1608 lieten de bedijkers van de
Beemster het schiereiland Kruis-
oord nog buitendijks. Tijdens de
herstelwerkzaamheden na de
dijkdoorbraken in 1610 kwam
het echter binnendijks te liggen.
Het traject van de ringdijk en de
ringvaart kon hierdoor aanmer-
kelijk worden bekort. Detail uit
de polderkaart van Balthasar
Florisz. van Berckenrode (noor-
den rechts), 1640, gegraveerd
door Daniël van Breen, 1658.

Afb. 5.6.6  De stad Purmerend grensde direct aan de Beemster. Een brug over de ringvaart verschafte toegang
tot de polder. Via de Where was een scheepvaartverbinding met de Purmer. Stadskaart van Purmerend, F. de
Wit, 1698 ca.



te van 8 roeden’ gemaakt te krijgen, opdat de schepen ‘bekwaamlijk wenden, en
malkanderen in het varen tegenkomende, zonder gevaar kunnen mijden’.104 De
bedijkers gingen niet op deze wens in: ‘De ringsloot van de Beemster zal regt ge-
maakt worden, zoo veel doenlijk zal zijn, en wijd 4 of 5 roeden; immers zoo wijd
als de vaart van den Haag op Delft’.105 Voor de scheepvaart was niet meer nodig
en in de meeste droogmakerijen hield men zich daarom aan een breedte van 5
roede (19 m), met als een enkele uitschieter 6 roede (23 m). Alleen het drukst
bevaren stuk van de Beemster ringvaart, tussen Purmerend en Spijkerboor, werd
onder zware druk van Alkmaar breder aangelegd: 9 roede (34 m).106

Een geheel nieuwe situatie deed zich voor bij de bedijkingen van de Schermer
en de Starnmeer, toen Uitwaterende Sluizen zich met de afmetingen van de ring-
vaart ging bemoeien. Tot dan toe dacht het hoogheemraadschap het peil in de
Schermerboezem door middel van een extra afwateringskanaal (de Beemster) of
met het weer operationeel maken van een verlandde uitwatering (Wijde Wor-
mer, Heerhugowaard) beheersbaar te kunnen houden.107 Pas bij de droogma-
king van de Schermer richtte de aandacht zich op de afmetingen van de ring-
vaart. We hebben al gezien waar dat toe leidde. De Starnmeer kreeg daar ook
mee te maken. Dit keer trad niet alleen Uitwaterende Sluizen op als eisende par-
tij, maar mengde ook Almaar zich in de strijd.108

In de droogmakerijen dicteerde de ringvaart de kosten. Zolang er bij het gra-
ven van de ringvaart meer specie vrij kwam dan voor de ringdijk was vereist, be-
paalden de afmetingen van de vaart de hoeveelheid te verzetten grond en daar-
mee de hoogte van de uit te keren bedragen. Aangezien de ringvaarten in de
meeste polders elkaar in breedte en diepte niet veel ontliepen, lagen ook de uit-
gaven per strekkende roede ringdijk en ringvaart dicht bij elkaar: gemiddeld 24
tot 31 gulden (6 à 8 gulden per m). De Schermer paste vanzelfsprekend niet in
dit patroon. De brede ringvaart joeg de kosten tot vrijwel het dubbele omhoog:
49 gulden per roede (13 gulden per m). Vergeleken met de Zijpe was dat nog
steeds bescheiden. Zelfs zonder aangrenzende ringvaart waren de massale zand-
dijken en met veel moeite opgeworpen Slikkerdijk per strekkende roede bedui-
dend duurder. Ook per contribuabele morgen (hectare) sprong deze uitgaven-
post er in de Zijpe bovenuit. Bij een vrijwel gelijke ringdijk / oppervlak
verhouding waren de investeerders in deze polder hier ruim drie keer zoveel aan
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104  Bouman, 1857, 52.
105  Ibidem. De in 1657 aangelegde trekvaart tussen Haarlem en Leiden was aan het oppervlak ook slechts
5 (Rijnlandse) roede breed. Zie voor verdere informatie over deze vaart: Van der Wielen, 2006, 117.
106  Bouman, 1857, 97; Aten, 1995, 70-71.
107  Zie paragraaf 5.3.4.
108  RAA. AWSt inv. nrs. 256, 257 en 273; Aten, 1995, 81-84; Danner, De Starnmeer en Kamerhop, 4. Uitwate-
rende Sluizen beperkte zich voor de westelijke ringvaart van de Starnmeer tot een eis van 16 roede breed.
De stad Alkmaar wilde dit kanaal echter als uitwatering vanaf de eigen ringvaart naar het zuiden en wilde
daarom dat deze dezelfde afmetingen kreeg: 21,5 roede breed en 8,5 voet diep. Na lang tegenstribbelen leg-
den de bedijkers van de Starnmeer zich in 1642 bij deze eisen neer.



kwijt als hun opvolgers enkele jaren later in de Beemster (tabel 5.8). Ten op-
zichte van de andere droogmakerijen profiteerde de Beemster duidelijk van
haar grote oppervlak. Waren de kosten per strekkende roede min of meer gelijk
aan die in de veel kleinere Wijde Wormer, per morgen waren ze maar de helft. In
de Purmer en Heerhugowaard lagen ze hier, zoals te verwachten, tussenin.
Schaalgrootte strekte eveneens in het voordeel van de Schermer. Ondanks de
hoge uitgaven per strekkende roede lagen de kosten per morgen daar ongeveer
op hetzelfde niveau als in de kleinere polders.

5.7  Molens

Zoals reeds eerder aan de orde gekomen bezorgde de totstandkoming van een
goed functionerend bemalingssysteem tegen minimale kosten de bedijkers veel
hoofdbrekens. Hoeveel molens hadden zij nodig en waar konden die het best
worden geplaatst? Het droogmalen leverde over het algemeen weinig proble-
men, maar voor een acceptabele waterhuishouding in later jaren bleek de aan-
vankelijk gekozen opzet meestal ongeschikt. Het aantal molens op de diverse
maalniveaus was ontoereikend, er was behoefte aan extra maaltrappen en de ge-
selecteerde locaties waren bij nader inzien niet altijd optimaal. Deze problema-
tiek werd vaak nog verergerd door het inklinken van de polderbodem. De pol-
derbestuurders waren huiverig om de ingelanden zo snel na hun aanzienlijke
investering alweer op kosten te jagen en de benodigde aanpassingen vonden
daarom doorgaans pas met de nodige vertraging plaats. Daar kwam bij dat het in-
zicht in de te nemen stappen meestal nog moest groeien. In alle polders strekte
de aanpak van knelpunten zich dan ook over meerdere decennia uit. Functio-
neerde het molenbestand na veel vallen en opstaan eindelijk naar behoren, dan
deden zich meestal geen wijzigingen meer voor. In onze analyse van de bedij-
kingskosten nemen wij wat betreft de bemaling zowel de uitgaven uit de jaren
van droogmaking mee, als die van de vele aanpassingen in de jaren daarna, ook
al vonden die wijzigingen pas geruime tijd na de bedijking plaats.109

De kosten van het molenbestand laten zich niet makkelijk uit de rekeningboe-
ken achterhalen. De uitgaven voor de molens zijn veelal gesplitst in die voor de
houten bovenbouw en die voor installatie. Vooral die laatste staan doorgaans op
weinig transparante wijze over diverse uitgavenposten verspreid. Om aan deze
problematiek tegemoet te komen hebben we voor elke polder een schatting ge-
maakt van de gemiddelde kosten per molen, voor aanschaf en installatie en voor
verhuizing naar een andere locatie (tabel 5.9). Reconstructie van het molenbe-
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109  We beperken ons bij deze uitgavenpost tot het molenbestand en laten de kosten voor aanleg van vaar-
ten, molentochten en molenkolken hier buiten beschouwing. Deze laatste vormen een onderdeel van de in-
frastructuur van de polder.



stand (tabel 5.10) in de loop van de tijd, met inzicht in het aantal aangeschafte
molens en het aantal verplaatsingen, maakt het dan mogelijk een schatting te
maken van de totale uitgaaf (tabel 5.9).110

Kosten per molen

De uitgaven per molen liepen sterk uiteen, niet alleen in de verschillende pol-
ders, maar ook bij één en dezelfde bedijking. Daar zijn meerdere redenen voor
aan te voeren. Zoals in hoofdstuk 3 al naar voren kwam, was de achtkantige bo-
venkruier het geprefereerde molentype, maar van een standaardisatie, zoals in
de Schermer, was bij de eerdere bedijkingen nog geen sprake.111 Soms werd ge-
noegen genomen met molens die elders al dienst hadden gedaan, andere maten
hadden en een enkele keer ook een afwijkend model. Zo kochten de bedijkers
van de Beemster meerdere oude molens, waaronder een korenmolen uit Schie-
dam, en verhuisden er in 1610 enkele molens van de Zijpe naar de Wieringer-
waard.112 Op de laagst gelegen plekken in de polders kwamen hier en daar klei-
ne staart- of wipmolens te staan.113

De aanneemsom voor de houten bovenbouw van nieuwe molens, exclusief in-
stallatiekosten, kunnen we voor de meeste polders eenvoudig uit de rekening-
boeken achterhalen. In de Beemster en de Heerhugowaard schommelden de
prijzen rond de 3.700 gulden, min of meer gelijk aan die in de Schermer.114 De
molens in de Purmer en de Wijde Wormer waren goedkoper. De bovenbouw
kostte daar gemiddeld 2.700 gulden en zat daarmee dicht bij die van de in 1597
aan de noordkant van de Zijpe geplaatste strijkmolens (2.800 gulden).115 Van
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110  De ontwikkeling van het molenbestand in de verschillende polders, tijdens de bedijking en in de de-
cennia daarna, valt terug te vinden in bijlage 5.
111  Voor verwijzingen naar uiteenlopende afmetingen van de wieken of het scheprad zie o.a. WA, AWB
inv. nr. 32 f. 101-105v; WA en AWWo inv. nr. 19 f. 57 (4 juni 1629) en 67 (7 februari 1631) en Keunen, 1985,
15-16. In de Wijde Wormer besloot men in 1629 en 1631 in enkele molens te experimenteren met schepra-
deren waarvan de scheppen smaller waren (geen 16 duim breed, maar 14 duim), opdat de molens ook bij
‘slappe wind’ konden malen. Door de scheppen wat langer te maken kon men tevens hoger opmalen.
112  Voor de Beemster zie Bouman, 1857, 69-70. De molens die verhuisden van de Zijpe naar de Wierin-
gerwaard hadden dienst gedaan als strijkmolens bij de Grote Sluis aan de noordkant van de polder: RAA,
AWZ inv. nr. 183 f. 5. .
113  Keunen, 1981, 102-104; RAA, AWH inv. nr. 258 f. 67.
114  De molens die de Wieringerwaard in 1610 van de Zijpe overnam waren aanzienlijk goedkoper: voor
in totaal 5.600 gulden verwisselden de drie ‘gemenelants’ molens van eigenaar: RAA, AWZ inv. nr. 183 f. 5.
De aanneemsom voor de extra molen die de Wieringerwaard in 1613 bestelde, bedroeg 3.600 gulden ex-
clusief installatiekosten: RAA, AWW inv. nr. 82 f. 92. In de Beemster schommelden de aanbestedingssom-
men voor de eerste 16 molens, waaronder zowel oude als nieuwe, rond de 3.650 gulden. De laagste aan-
neemsom bedroeg 3.550 gulden, terwijl de duurste molen op 3.738 uitkwam: Bouman, 1857, 69-70.
Dergelijke bedragen komen we ook in de Heerhugowaard tegen: RAA, AWH inv. nr. 255, f. 25-41. De strijk-
molens van de Heerhugowaard langs de Schermerboezem waren enkele honderden guldens goedkoper.
115  Voor de Zijpe zie: RAA, AWZ. inv. nr. 179 f. 123. De aanbestedingssommen van de eerste twee strijk-
molens van de Zijpe bedroegen 2.800 gulden het stuk. De enkele jaren later aangeschafte strijk- en polder-
molens van de Zijpe waren goedkoper; zij kostten ongeveer 2.200 gulden: RAA, AWZ inv. nr. 182 f. 102 en



een gestaag oplopend prijsniveau was dus geen sprake. De gesignaleerde twee-
deling in prijzen lijkt eerder een gevolg van kortstondige schommelingen op de
markt voor hout en houten onderdelen.116 Pieken in de vraag die op de molen-
makers afkwam en uiteenlopende afmetingen kunnen eveneens een rol hebben
gespeeld.

Tabel 5.9  Molens – kosten

Zijpea      Bm    Pur      Wor      Hhwb Hhwc Sch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kosten per molen
houten bovenbouw kgld 2,2 3,7 2,7 2,7 3,7 3,7 3,7
installatie kgld 1,3 2,2 1,6 1,6 2,2 2,2 2,2
totaal kgld 3,5 5,9 4,3 4,3 5,9 5,9 5,9

kosten herlocatie kgld 2,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0

totale uitgaaf na verkaveling in: 1600 1613 1622 1626 1631 1631 1635
aantal molens 21 43 15 12 24 34 52
totale uitgaaf kgld 74 254 64 51 140 199 307
kosten per contribuabele morgen gld 18 34 22 29 41 59 50
kosten per contribuabele ha gld 26 40 25 34 47 67 65

totale uitgaaf na optimalisatie in: 1664 1636 1655 1650 1650 1650 1638
aantal molens 36 50 17 12 35 45 52
aantal herlocaties 14 3 3 9 9 26
uitgaaf aan nieuwe molensd kgld 126 295 72 51 205 263 306
uitgaaf aan herlocaties kgld 28 4 4 18 18 52
totale uitgaaf kgld 126 323 77 55 223 282 358
kosten per contribuabele morgen gld 32 43 26 31 66 83 59
kosten per contribuabele ha gld 45 51 30 36 75 95 76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a voor de Zijper molens is voor de kosten van de houten bovenbouw de prijs aangehouden van een
doorsnee poldermolen. Met goedkopere staartmolens is geen rekening gehouden.
b exclusief de strijkmolens langs de Schermer.
c inclusief 12 strijkmolens langs de Schermer, maar exclusief de 2 strijkmolens op kosten van Geest-
merambacht.
d de molens in de Zijpe en de Wijde Wormer die na verloop van tijd werden verkocht, brachten
bij verkoop minder op dan bij aanschaf. Met het nadelig saldo wordt in dit overzicht geen rekening
gehouden.
Bronnen: rekeningboeken van de desbetreffende polders; Bouman, 1857, 137.
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inv. nrs. 214, 225, 230, 234 en 247. Voor de Purmer en Wijde Wormer zie respectievelijk WA, AWP inv. nr.
254 f. 78v en 94v en WA, AWWo inv. nr. 43 f. 137-140 en inv. nr. 44 f. 184-187v.
116  Van Zwet, 2004 ‘De achtkantige binnenkruier van de Schermeer’, 156.



Tabel 5.10  Molenbestand

Zijpea Wwd     Bm      Pur     Wor    Hhwb Hhwc Sch     Str
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
situatie bij verkaveling

aantal maaltrappen 2 1 2 en 3 3 3 3 4 4 2
aantal molengangen 19 4 15 5 4 8 8 12 3
aantal molens 21 4 43 15 12 24 34 52 5
aantal morgen per molen 190 474 174 197 149 141 100 117 135
aantal ha per molen 133 416 148 168 127 124 87 91 119
aantal morgen per gang 210 474 500 592 446 424 424 508 225
aantal ha per gang 147 416 426 504 380 372 372 392 198

situatie na optimalisatie in:d 1664 1625 1636 1655 1650 1650 1650 1638 1649
aantal maaltrappen 1 1 3 en 4 3 en 4 4 3 4 4 2
aantal molengangen 36 5 12 5 3 11 11 12 4
aantal molens 36 5 50 17 12 35 47 52 7
aantal morgen per molen 111 379 150 174 149 97 72 117 97
aantal ha per molen 78 332 128 148 127 85 63 91 85
aantal morgen per gang 111 379 625 592 595 308 308 508 169
aantal ha per gang 78 332 532 504 507 270 270 392 148

wijzigingen na verkaveling
aantal bijgeplaatste molens  20 1 7 2 3 11 13 2
aantal verdwenen molengangen 2 5 1 2 2 2 7 1
aantal nieuwe molengangen 3 2 1 1 5 5 3 2
aantal verplaatste molens 2 14 3 6 8 8 26 2
aantal verkochte molens 5 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a voor de samenstelling van het molenbestand ten tijde van verkaveling is in de Zijpe de situatie in
1600 als maatstaf genomen. De gegevens met betrekking tot de molendichtheid zijn gebaseerd op
het aantal contribuabele morgen.
b exclusief de strijkmolens langs de Schermerboezem.
c inclusief de strijkmolens langs de Schermerboezem, maar exclusief de 2 strijkmolens op kosten
van Geestmerambacht.
d na het genoemde jaar traden hier en daar nog wel kleine wijzigingen in het molenbestand op,
maar het merendeel van de veranderingen was achter de rug.
Bronnen: zie bijlage 5.

De kosten voor installatie zijn, zoals gezegd, moeilijker te achterhalen. Interes-
sant is daarom een uit 1613 daterende kostenspecificatie van de Beemster mo-
lens.117 Een jaar na droogvallen werd de polder opgesplitst in drie afdelingen, elk
met zijn eigen molens en waterbeheer.118 Tot dan toe behoorden de molens de
gehele polder toe, maar nu werden ze overgedragen aan de afdeling waar zij
stonden opgesteld. In lijn met de stelregel dat de gebruiker betaalt werden de
eertijds gemaakte kosten naar rato van het aantal molens dat elke afdeling kreeg
toegewezen, onderling verrekend.119 Daartoe vond een grondige inspectie van
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117  WA, AWB inv. nr. 32 f 101-106 en inv. nr. 37, f. 188; Bouman, 1857, 137.
118  De drie afdelingen waarin de Beemster werd opgedeeld waren respectievelijk de Arenbergerpolder,
de Bovenpolder en de Middel- en Lagepolder.
119  Als gevolg van deze handelwijze kregen de ingelanden van de relatief hoog gelegen Bovenpolder, aan
wie slechts 8 molens werden toegewezen, bijna 16.000 gulden terugbetaald. Omgekeerd zagen de ingelan-
den in de relatief laaggelegen Middel- en Lagepolder (23 molens) en de Arenbergerpolder (12 molens) ex-



alle op dat moment geplaatste 43 molens plaats. De molenmeesters die deze
exercitie uitvoerden stelden de nieuwwaarde op 5.470 gulden: 3.200 gulden voor
‘het houtwerk’ (de bovenbouw) en 2.270 gulden voor alle andere uitgaven.120 Bij
de schatting van de dagwaarde hielden zij rekening met afwijkende afmetingen
en eventuele gebreken (‘acht nemend op deugd ende grootheyd’).121 Het be-
drag van 5.470 gulden komt dicht in de buurt van de aanneemsom voor de 16 on-
dermolens in de Schermer in de tweede fase van aanbesteding (5.500 gulden) en
de kosten voor installatie komen verrassend goed overeen met de 2.200 gulden
waarop wij in het vorige hoofdstuk deze post voor de Schermermolens raamden.
Bij gebrek aan verdere informatie zullen we dit laatste bedrag in onze financiële
analyse hanteren voor de molens in de Beemster en de Heerhugowaard. Voor de
goedkopere molens in de Zijpe, de Purmer en de Wijde Wormer gaan we van een
wat lager bedrag uit, in lijn met de lagere aanneemsommen voor de bovenbouw.

Vergelijken we nu de totale kosten per molen met de aannames zoals die uit de
diverse begrotingen naar voren komen, dan blijkt een redelijke mate van over-
eenstemming. Zowel voor de Heerhugowaard als de Starnmeer lagen de ramin-
gen op 5.000 gulden per molen. Dit was weliswaar minder dan het door ons ge-
hanteerde bedrag van 5.900 gulden voor de Heerhugowaard, maar gezien de
optimistische ondertoon die de meeste begrotingen kenmerkte, is deze afwijking
niet bijzonder groot.

Ten aanzien van de aan het verplaatsen van een molen verbonden kosten is het
zo mogelijk nog moeilijker de benodigde informatie boven tafel te krijgen. Bij
een dergelijk ingrijpende operatie werd de molen afgebroken en moesten de on-
derdelen op de nieuwe locatie, op een nieuwe fundering, opnieuw in elkaar wor-
den gezet. Het ligt voor de hand dat hier aanzienlijke kosten mee waren ge-
moeid. Zonder daar veel aanwijzingen voor te hebben, hebben wij ons bij de
vaststelling van het desbetreffende bedrag in het overzicht van tabel 5.9 geba-
seerd op de voor de Schermer gehanteerde som en de hoogte in de andere pol-
ders gerelateerd aan de nieuwbouwkosten. We komen dan per verplaatsing uit
op bedragen variërend van 1.500 tot 2.000 gulden.122
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tra aanslagen van respectievelijk bijna 12.000 gulden en ruim 4.000 gulden op zich afkomen. In de 3.647
morgen grote Middel- en Lagepolder kwam deze vereffening de ingelanden op een extra aanslag van ruim
3 gulden per morgen te staan.
120  Bouman, 1857, 137. Inspectie en taxatie werden uitgevoerd door de molenmeesters Jan Adriaansz.
Leeghwater, Jan Huybertsz. en Pieter van Stincks: WA, AWB inv. nr. 37 f. 188.
121  WA, AWB inv. nr. 37, f. 188. De standaardmolen had achtkantstijlen van 35 voet (11 m) lang: WA, AWB
inv. nr. 32 f. 105v..
122  Tot de spaarzame aanwijzingen die we voor de verplaatsingskosten van molens hebben kunnen vin-
den behoren die van de overplaatsing van twee molens in de Wieringerwaard in 1620 en 1625. Met enig
voorbehoud kunnen deze op respectievelijk 1.400 en 2.000 gulden per molen worden berekend: RAA,
AWW inv. nr. 82 f. 18-21v en inv. nr. 83 f. 46-51v.



Molenbestand

Voor het achterhalen van de ontwikkeling van het molenbestand in de diverse
polders hebben we gebruik gemaakt van een grote verscheidenheid aan bron-
nen en literatuur.123 Van groot nut waren weer de rekeningboeken en de resolu-
tieboeken van hoofdingelanden. Daarnaast verschaffen kavel- en polderkaarten
de nodige informatie. Wel moeten we er rekening mee houden dat kavelkaarten
soms naar het jaar van verkaveling verwijzen, terwijl het daarop weergegeven mo-
lenbestand betrekking heeft op een situatie enkele jaren later.

De bedijkers hielden zich over het algemeen goed aan de eerder besproken
richtlijn dat het raadzaam was op ongeveer elke 500 morgen een molengang te
installeren. Vooral in de Beemster (precies 500 morgen per gang), Schermer
(508) en Wieringerwaard (474) zat men in de jaren van droogmaking dicht te-
gen deze norm aan. Houden we er rekening mee dat de Schermer morgen circa
10 procent kleiner was dan de Rijnlandse of Geestmerambachts morgen, dan was
deze polder iets rijkelijker bedeeld dan de andere twee. Alleen in de Purmer za-
gen de bedijkers kans het zuiniger aan te doen (592 morgen per gang). De Heer-
hugowaard (424 morgen) en de Wijde Wormer (446 morgen) zaten juist ruimer
in hun jas, maar hadden weinig keus. In een kleinere polder betekende een mo-
lengang minder al gauw een significante onderbezetting. Zo telde de Wijde Wor-
mer bij droogvallen met 4 gangen op 1.785 morgen: 446 morgen per gang. Een
gang minder zou de verhouding op 595 brengen, te hoog naar de toen geldende
maatstaven. In later jaren haalden de polderbestuurders toch een gang weg. Met
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123  Per polder worden hier de belangrijkste bronnen vermeld:
De Zijpe: Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder, 34-38 en 88-92; Keunen, 1981, 102-105 en Van Loo, 2001. Voor
de strijkmolens zie RAA, AWZ inv. nr. 179 f. 123 (1597), inv. nr. 182 f. 102 en inv. nr. 183 f. 4-5; voor de pol-
dermolens zie de rekeningboeken van de afzonderlijke afdelingen; de in 1600 door Gerrit Dirksz. Lange-
dijk gekarteerde en door Baptista Doetecomius gegraveerde kavelkaart van de Zijpe, Provinciale Atlas Noord-
Holland, Haarlem, kaarten en kaartboeken, nr.G-492-629-027-1; de kaart van de Zijpe en Hazepolder, gekarteerd
door Jan Dirksz. Zoutman, 1665, gegraveerd door R. Persijn, Provinciale Atlas Noord-Holland, Haarlem, kaar-
ten en kaartboeken.
De Wieringerwaard: Jonker, 1960, 23-33; RAA beeldbank, catalogus nr. PR1006009: kaart van de Wieringer-
waard zoals deze is verkaveld en verloot. Anonymus, 17e eeuw.
De Beemster: Bouman, 1857, 69, 94, 130-131, 137-138, 161, 206-207 en 261; Keunen, 1985, 1-26; De Vries,
1983 en WA, AWB inv. nrs. 32 en 39;
De Purmer: Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 150; WA, AWP inv. nrs. 1 en 6, RAA, AWH inv. nr. 860; de ka-
velkaarten van Lucas Jansz. Sinck uit 1622 en Joannes Leupenius uit 1683 naar Lucas Jansz. Sinck uit 1622,
RAA beeldbank, catalogus nrs. PR1003177 en PR1005085.
De Wijde Wormer: Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 160; WA, AWWo inv. nrs. 19, 43-44 en 229; de kavel-
kaarten van L. van Teijlingen, 1627 en A. Deur, 1668, naar L. van Teijlingen, 1627, WA beeldbank catalogus
nrs 775 en 780.
De Heerhugowaard: Schilstra, 1981, 34-43; Keunen, 1981, 138-143; Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 173;
RAA, AWH inv. nrs. 64, 255 en 258; de kavelkaart gegraveerd door Claes Jansz. Visscher naar A. Metius, 1631
(RAA,); kavelkaart van de Schermer gegraveerd door Claes Jansz. Visscher, 1635 (RAA catalogus nr.
1005083);
De Starnmeer: RAA, AWST inv. nr. 1; kavelkaart van de Starnmeer en het Kamerhop gekarteerd door Nico-
laas Stierp, 1643 (RAA catalogus nr. 1003188).



deze molens installeerden ze een extra maaltrap, in de hoop de effectiviteit van
de molengangen te verbeteren.124 Eenzelfde soort problematiek speelde in de
Heerhugowaard, waar natuurlijke hoogteverschillen een opdeling in afdelingen
noodzakelijk maakten. Het oppervlak van de meeste afdelingen was aanzienlijk
kleiner dan 500 morgen, zodat zelfs een minimale bezetting van 1 molengang
per afdeling tot een hoge molendichtheid leidde.125 In de eindsituatie zat deze
polder zelfs opgescheept met de qua kosten uiterst ongunstige verhouding van
308 morgen per gang. In de Beemster kozen de polderbestuurders er in de jaren
na droogmaking voor een aantal gangen op te offeren, om, net als in de Wijde
Wormer, met de vrijkomende molens elders het aantal maaltrappen op te voe-
ren. De polder kwam daarmee uiteindelijk uit op een verhouding van 625 mor-
gen per gang, een nog kariger bezetting dan de Purmer en de Wijde Wormer in
hun eindopstelling kenden. Qua kosten kwamen de polders er alledrie in dit op-
zicht heel wat gunstiger vanaf dan de Heerhugowaard.

Dat de gevonden ratio voor de Zijpe, 111 morgen per molen in 1664, zo sterk
afwijkt van die in de droogmakerijen, komt geheel voor rekening van de opzet
van de bemaling in die polder. Een groot aantal polderafdelingen, waarvan som-
mige meerdere molens telden, deed de molendichtheid snel oplopen. Deze vaak
wat kleinere molens werkten nergens in een getrapte bemaling samen, zodat het
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124  Van een verplaatsing was hier geen sprake. Ten behoeve van de extra maaltrap werden nieuwe molens
aangekocht, terwijl de molens van de in slechte staat verkerende molengang aan de zuidzijde van de polder
bij Neck buiten werking werden gesteld en na enkele jaren verkocht: WA, AWWo inv. nr. 19, f. 97 (4 mei
1646), f. 104v (5 mei 1650), f. 108 (2 mei 1652), f. 109 (6 juli 1653) en 110v (20 februari 1664).
125  De Heerhugowaard telde acht afdelingen, waaronder zes kleine met een gemiddeld oppervlak van
ongeveer 330 morgen. RAA, AWH inv. nr. 64.

Afb. 5.7.1  Vierhoog malende molengangen in de Beemster. V.l.n.r. de Volger gang, de Graftdijker gang en de
Rijper gang. Polderkaart van Balthasar Florisz. van Berckenrode, 1640, gegraveerd door Daniël van Breen,
1658. (noorden rechts).
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Afb. 5.7.2 t/m 5.7.4  In het
door Baert Claesz. samengestelde
‘Caertboeck’ van de Heerhugo-
waard, met weergave van stuk-
ken grond die na verkaveling
nog in handen van de polder wa-
ren, staan van boven naar bene-
den de molengangen aan de
Berkmeerdijk (5.7.2, noorden
rechts), langs de Veenhuizerpol-
der (5.7.3, noorden boven) en bij
Broekhorn (5.7.4, noorden bene-
den) afgebeeld.



begrip molengang in deze polder eigenlijk niet van toepassing is. De Starnmeer,
tenslotte, ondervond de nadelen van schaalgrootte zowel als afsplitsing van de
Kamerhop. Gezamenlijk kwamen deze twee polders uit op 169 morgen per gang,
ook hier dus ver onder de gangbare ratio van 500.

In nog veel sterkere mate dan het aantal molengangen dicteerde het aantal
maaltrappen de grootte van het molenbestand. Met een opvoerhoogte van om
en de nabij 1 meter (ruim 3 voet per molen) hadden de bedijkers weinig speling
ten aanzien van deze parameter. Toch opereerden zij op het scherp van de sne-
de en wilden eerst aanzien of zij met een trap minder toekonden. Zelfs in diepe
meren als de Beemster, de Purmer en de Wijde Wormer, vermeden zij aanvanke-
lijk om vier hoog te malen. In de Beemster kwamen in het jaar van verkaveling
zelfs nog molengangen van twee hoog voor. Veel te laat, door schade en schande
wijs geworden, gingen de bestuurders in al deze polders op vier maaltrappen
over. De ingelanden kampten dan ook gedurende lange tijd met ernstige water-
overlast.126 Het inklinken van de polderbodem droeg ongetwijfeld nog bij aan de
behoefte tot uitbreiding. De bedijkers van de Heerhugowaard en de Schermer
trokken lering uit deze negatieve ervaringen. Zij stuurden al gelijk aan op het uit-
eindelijk als nodig ervaren aantal maaltrappen.

Een bijkomstig nadeel van een te zuinige aanpak was dat als in een latere fase
alsnog tot uitbreiding van het aantal maalniveaus moest worden overgegaan, dit
zijn weerslag had op de niveaus waarop de eerder geïnstalleerde molens in de
nieuwe situatie het best tot hun recht kwamen. Om met een minimaal aantal
trappen de opvoerhoogte tussen polderbodem en ringvaart te kunnen over-
bruggen, waren die molens in eerste instantie relatief zwaar opgesteld, dat wil
zeggen dat zij relatief zwaar maalden. Dat had tot gevolg dat zij na bijplaatsing
van extra molen eigenlijk te laag stonden opgesteld en een kleinere capaciteit
hadden dan bij een hogere plaatsing en een lagere opvoerhoogte mogelijk was
geweest. Om een betere benutting te bereiken zouden zij dus opgevijzeld moe-
ten worden. Hoewel minder ingrijpend dan verplaatsing naar een andere locatie
was ook dat een kostbare operatie, die meestal achterwege werd gelaten.127

Overzien we nu het beeld zoals zich dat tot in de tweede helft van de zeven-
tiende eeuw heeft ontwikkeld (tabel 5.10), dan vinden we de meeste molens in
grote polders als de Beemster (50) en de Schermer (52) en de minste in kleine
polders als de Wieringerwaard (5) en de Starnmeer (7). Interessanter dan het to-
tale aantal is echter ook nu weer in welke mate de desbetreffende uitgaven per
contribuabele morgen op de investeerders drukten. Vanuit deze optiek nam de
ondiepe Wieringerwaard de gunstigste positie in. Met in totaal 5 molens telde
deze polder 332 contribuabele hectare per molen. De diepe droogmakerijen,
die alle 3 of 4 maalstappen nodig hadden, laten veel minder aantrekkelijke ra-
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126  De resolutieboeken van alle polders maken hier regelmatig gewag van.
127  Zie o.a. WA, AWWo inv. nr. 19 f. 78v (3 mei 1635) en f. 97 (4 mei 1646).



tio’s zien. Het best kwamen de Purmer (148 ha per molen), de Beemster (128
ha) en de Wijde Wormer (127 ha) er vanaf, het slechtst de Heerhugowaard (85
ha) en de Schermer (91 ha). In het geval van de Heerhugowaard hebben we dan
de strijkmolens die de polder langs de Schermerboezem moest plaatsen nog niet
meegerekend.128 Doen we dat wel, dan komen we voor deze polder uit op bijna
twee keer zo veel molens (66 ha per molen) als in de Beemster of de Purmer. De
verrassend hoge concentratie van molens in de Zijpe (78 ha per molen), waar
men uiteindelijk met één hoog malen bleek toe te kunnen, valt geheel toe te
schrijven aan het grote aantal, relatief kleine, polderafdelingen. De kleine, in
twee delen gespleten, Starnmeer kwam er ook niet best vanaf. Met 7 molens tel-
de deze toch niet al te diepe polder vrijwel evenveel molens per contribuabele
hectare (85 ha per molen) als de Heerhugowaard en de Schermer.
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128  We verwijzen hiervoor naar de volgende paragraaf.

Afb. 5.7.5  In de Starnmeer
maalden de molens tweehoog.
Van de molengang dicht bij
Graftdijk beschikken we nog over
een foto. 



Totale kosten

De hierboven besproken verschillen in het molenbestand hadden natuurlijk ef-
fect op de kosten. In absolute zin waren de Schermer (358.000 gulden), de
Beemster (323.000 gulden) en de Heerhugowaard (282.000 gulden) koploper.
De Wieringerwaard en de Starnmeer waren met hun kleine molenbestand on-
getwijfeld het minste geld kwijt, maar bij gebrek aan gegevens kunnen we dat
niet kwantificeren. Nu lagen de uitgaven volgens ons overzicht het laagst in de
Wijde Wormer (55.000 gulden).

Geheel anders liggen de uitkomsten van deze analyse, als we kijken naar de
kosten per contribuabele hectare. Dan komen de investeerders in de Purmer (30
gulden) en de Wijde Wormer (36 gulden), samen met die in de Beemster (51
gulden per ha) er het goedkoopst vanaf. De twee eerst genoemde polders profi-
teerden behalve van een lage molenconcentratie ook van relatief lage aanschaf-
kosten. De Heerhugowaard laat verreweg de hoogste kosten zien. Inclusief alle
aanpassingen in de jaren na droogmaking bedragen deze 95 gulden per hectare.
Daarmee waren de investeerders in deze polder per hectare ongeveer twee keer
zoveel kwijt als in de Beemster en zelfs ruim 3 keer zoveel als in de Purmer. De
door Geestmerambacht opgelegde verplichting tot aanschaf van 12 strijkmolens,
die op de Schermerboezem uitmaalden, komt vanzelfsprekend in de hoogte van
het bedrag tot uiting. Deze joeg de toch al hoge kosten voor het molenbestand
binnen de polder (75 gulden per ha) met nog eens een kwart omhoog. Zonder
deze extra belasting lagen ze op vrijwel hetzelfde niveau als in de Schermer (76
gulden per hectare) en dat terwijl die polder een maaltrap meer kende. De in-
vesteerders in de Zijpe waren per hectare evenveel kwijt (45 gulden) als hun col-
lega’s enkele jaren later in de Beemster. Het voordeel dat zij ondervonden van
een lage aanschafprijs en een eentrapsbemaling raakten zij kwijt aan uitgaven
voor molens in de egalementen en een hoge molendichtheid.

De noodzaak tot optimalisatie en veelal ook uitbreiding van het molenbestand
in later jaren drukte in de meeste polders een fors stempel op de uitgaven. Het
sterkst kwam dit tot uiting in de Zijpe en de Heerhugowaard, waar de maalcapa-
citeit in eerste instantie verre van toereikend was. De kosten in deze polders na-
men hierdoor met de helft of meer toe.

Samenvattend kunnen we stellen dat het molenbestand in de diverse polders
in sterk uiteenlopende mate op de investeringskosten heeft gedrukt. In de Heer-
hugowaard was men per hectare ruim drie keer zoveel aan de molens kwijt als in
de nog maar kort daarvoor gereedgekomen Purmer. In geen enkele polder vol-
deed het oorspronkelijke bestand aan de behoefte in later jaren. De noodzake-
lijke aanpassingen die daar het gevolg van waren, beïnvloedden het uitgavenpa-
troon vaak nog jarenlang in aanzienlijke mate.
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5.8  Schadeloosstellingen en opgelegde maatregelen

Waar de plannen tot droogmaking van de grote binnenlandse meren in de loop
van de jaren op steeds meer weerstand stuitten, riep de definitieve bedijking van
de Zijpe nog weinig weerstand op. Het herstel van de over een grote lengte door-
gebroken dijken veroorzaakte weinig overlast en de bedijkers werden dan ook
niet opgezadeld met allerlei schadeclaims. Bij eerdere bedijkingen hadden zij
zelfs pogingen in het werk gesteld om de bedijkingskosten deels te verhalen op
de naburige West-Friese ambachten, die dankzij hun initiatief van kostbaar dijk-
onderhoud werden verlost. Ondanks actieve inmenging van het landsheerlijk be-
stuur kwam van deze zogenaamde dijkvelling echter niets terecht.129 Tijdens de
definitieve bedijking van de Zijpe ondernamen de bedijkers geen poging meer
in die richting. Zij verwachtten hier kennelijk geen heil meer van.

Heel anders ging het toe bij de grote droogmakerijen. Alleen met vérstrek-
kende maatregelen of grote sommen geld konden belangrijke tegenstanders
over de streep worden gehaald. De hiermee gemoeide bedragen schroefden de
kosten van de bedijkingen soms fors omhoog. Het verst gingen de eisen die Uit-
waterende Sluizen op tafel legde. Om het waterbeheer in de alsmaar kleiner wor-
dende boezem veilig te stellen verbond het hoogheemraadschap steeds strenge-
re voorwaarden aan instemming met de bedijkingsplannen.130 Een verhoogde
afvoercapaciteit van het water was een eerste vereiste en bij de meeste grote
droogmakerijen komen we daarop gerichte afspraken tegen. Soms moest een
verzande uitwatering weer in goede staat worden gebracht (de Wijde Wormer en
de Heerhugowaard), soms diende er een geheel nieuwe uitwatering te komen
(de Beemster en de Schermer). Pas in een betrekkelijk laat stadium ging het
hoogheemraadschap zich met de afmetingen van de ringvaart bemoeien (de
Schermer en de Starnmeer). Het mes sneed dan aan twee kanten. Een brede
vaart verschafte opslagcapaciteit en overtollig water kon sneller afvloeien. Toen
de plannen tot bedijking van de Purmer opkwamen, gebruikte Uitwaterende
Sluizen haar onderhandelingspositie om op kosten van de bedijkers een lang ge-
koesterde wens in vervulling te doen gaan.131 Het Edamse stadsbestuur, bang als
het was voor verzanding van de haven, had zich nog steeds niet neergelegd bij
het besluit van de Hoge Raad in 1599 tot afsluiting van de open verbinding van
de Schermerboezem aldaar met de Zuiderzee. De bedijkers namen de bouw van
een nieuwe stenen sluis in het Oorgat op zich en accepteerden de verantwoor-
delijkheid voor het diephouden van de haven. De stad, als medeaanvrager van
het octrooi, ging met dit alles akkoord.

Maar ook particulieren, dorpen en steden gingen zich met de ingrijpende ver-
anderingen in het landschap bemoeien. Zij zagen inkomstenbronnen opdro -
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129  Belonje, 1933 De Zijpe en Hazepolder 1933, 16, 30-31, 43-50
130  Belonje, 1945, 60-85; Borger en Bruines, 1994, 49-54.
131  Borger en Bruines, 1994, 53.



gen, landerijen en de woonomgeving werden bedreigd door hogere waterstan-
den en handelsroutes kwamen in gevaar. Soms ook waren de tegenstanders er al-
leen maar op uit om er beter van te worden. Dit alles kostte de bedijkers de no-
dige hoofdbrekens en veel geld (tabel 5.11).

Tabel 5.11  Schadeloosstellingen en opgelegde maatregelen

eisende reden voor schadeloosstelling             Bm       Pur     Wor      Hhw     Scha

partij of opgelegde maatregel (kgld)  (kgld)  (kgld)  (kgld) (kgld)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Uitwaterende Sluizen uitwateringen en sluizen 53 45 8 19 400

land nodig voor uitwatering 50 400
afkoop verplichtingen 6 4

Raaksmaatsboezem strijkmolens langs Schermerboezem 71
uitwateringen 1

Alkmaar Nieuwe Vaart 28

Hoorn contant geld 16
kosten kavels water 4

Purmerend compensatie schade door hoog water 4
Monnickendam diep houden van de haven 6
Beets, Oudendijk en molen; genoegdoening voor ongerief 6
Schardam
Jisp compensatie voor ongerief 3
Oudorp(er polder) bijdrage aan molen 1
Wormer compensatie voor ongerief 4
diverse dorpen diverse 1 58

diverse particulieren diverse 17
dijkgraaf van genoegdoening 0,6 0,8 0,3
Uitwaterende Sluizen
Teding van Berkhout visserij in de Where 9
Crijger visserij in het Zwet bij Schermerhorn 3
Overlander en  onkosten voorafgaand aan octrooi 9
Teding van Berkhout

totale kosten 121 60 24 144 875
totaal als % van de bedijkingskosten 7 7 5 14 35
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a exclusief de kosten gerelateerd aan het extra breed maken van de Schermer ringvaart.
Bronnen: rekeningboeken van de polders.

De Beemster

De bedijkers van de Beemster namen, anders dan bij de later plaats vindende
droogmakerijen, niet de moeite om zich al tijdens de aanloop naar het octrooi
met Uitwaterende Sluizen te verstaan.132 De Staten verbonden hun toestemming
tot bedijking dan ook niet aan specifieke, door het hoogheemraadschap gefor-
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132  Danner, 1987, 23.



muleerde voorwaarden, maar hielden het bij de algemene regel dat iedereen
die schade van de bedijking ondervond, ‘hetzij in hunne waterlozingen of an-
dere pretentiën’, ‘geaccomodeerd’ moest worden.133 Uitwaterende Sluizen
voelde zich, toen haar het nieuws ter ore kwam, voor het blok gezet, deed nog
een vergeefse poging de bedijking ‘met alle goede middelen, soo ’t doenlijck
was, te beletten’, maar tevergeefs.134 Er zat niets anders op dan alsnog met de
bedijkers te gaan onderhandelen. De twee partijen vonden elkaar snel: op 18
september 1607, nog geen vier maanden na octrooiverlening, bereikten zij een
akkoord.135

De belangrijkste maatregel die werd overeengekomen was de aanleg van een
nieuw 8 roede (30 m) breed uitwateringskanaal voor de Schermerboezem, te be-
ginnen bij Ursem, in de noordoosthoek van het nog onbedijkte Schermeer, en
vandaar via Avenhorn en Oudendijk naar Lutje Schardam. Aan het uiteinde van
het kanaal diende een 22 voet (7 m) wijde houten duikersluis te komen, gelijk
van vorm aan de iets zuidelijker, bij Schardam gelegen, stenen sluis waardoor de
boezem via de Korsloot afwaterde.136 De concessie dat de bedijkers met een hou-
ten sluis konden volstaan, werd afgezwakt door de clausule dat ‘de houten sluis
vergaande, de Heeren bedijkers of hunne nakomelingen gehouden zullen zijn
in derzelver plaats eene steenen sluis te leggen’.137

De aanleg van de uitwatering kwam de bedijkers op een uitgaaf van 53.000 gul-
den te staan, waarvan ruim 6.000 gulden voor de duikersluis.138 Voor land kwam
daar waarschijnlijk een bedrag in dezelfde orde van grootte bij.139 De bedijkers
kregen ook nog de verplichting de bestaande stenen sluis bij Schardam op te
knappen. Het metselwerk daar vergde ruim 1.000 gulden.140 Maar daar bleef het
niet bij. De klachten die al snel op het hoogheemraadschap afkwamen, waren
dermate talrijk en serieus, dat men niet om extra maatregelen heen kon. Begin
1611 liet Uitwaterende Sluizen de bedijkers weten hen te willen houden aan de
in 1607 gemaakte overeenkomst om elders nog een extra stenen sluis te plaatsen,
als zou blijken dat ‘genoemde eene sluis en de gemaakte waterlozing niet ge-
noegzaam waren tot uitwatering van de oude landen’.141 Als locatie viel de keuze
op Zaandam, waar een nieuwe stenen duiker naast de reeds bestaande schutslui-
zen moest komen.142 Er zat voor de hoofdingelanden niet veel anders op dan het
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133  Bouman, 1857, 42.
134  WA, AUS inv. nr. 379 f. 29v. Zie ook Danner, 1987, 23.
135  WA, AWB inv. nr. 14; Bouman, 1857, 49-51.
136  Bouman, 1857, 74.
137  Bouman, 1857, 50.
138  WA, AWB inv. nr. 89; uitgavenpost 29. De houten duikersluis werd op 12 mei 1608 aanbesteed aan Pie-
ter Jansz. van Schoorl uit Hoorn voor 4.100 gulden: Bouman, 1857, 74-75.
139  De rekeningen laten niet toe het desbetreffende bedrag tot in detail te achterhalen. Gezien de leng-
te en de breedte van het kanaal houden we het op 50.000 gulden.
140  WA, AWB inv. nr. 257, f. 548.
141  Bouman, 1857, 51.
142  WA, AWB inv. nr 14. Zie ook Danner, 1987, 34-35.
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Afb. 5.8.1  Ter compensatie van het kleiner worden van de Schermerboezem kregen de bedijkers van de Beem-
ster de aanleg van een nieuwe uitwatering opgelegd: vanuit de nog niet bedijkte Schermer bij Ursem naar
Avenhorn en van Oudendijk naar Lutje Schardam. Daar kon het water via een houten sluis in de Zuiderzee
worden geloosd. Tussen Avenhorn en Oudendijk kon gebruik worden gemaakt van de aan te leggen Beemster
ringvaart. Hier het traject van Oudendijk naar Lutje Schardam (Ouden dycker vaart). Polderkaart van de
Beemster, Balthasar Florisz. van Berckenrode, 1640, gegraveerd door Daniël van Breen (noorden rechts),
1658. Regionaal Archief, Alkmaar. PR1005084



verzoek in te willigen. Er werd nog wat gesteggeld over de vraag wie moest op-
draaien voor de verplaatsing van de daar staande huizen, maar in maart 1612
vond de aanbesteding plaats en de sluis werd nog in hetzelfde jaar gebouwd.143

Over de kosten van deze sluis vinden we in de rekeningboeken helaas niets terug.
Het met Uitwaterende Sluizen overeengekomen eisenpakket kostte de bedij-

kers veel geld. Zonder de duikersluis in Zaandam, maar inclusief de 600 gulden
‘uutcoop’ van Helias Capelman, dijkgraaf van Uitwaterende Sluizen, ‘nopende’
zijn ‘pretensiën’, komen we op een bedrag van ruim 100.000 gulden.144 En dan
is ook nog geen rekening gehouden met de genoegdoening aan de inwoners van
Oudendijk, Schardam en Beets, die veel overlast van de nieuwe uitwatering on-
dervonden. De in Oudendijk woonachtige boeren werden door het nieuwe ka-
naal van hun landerijen in de Beetskoog afgesneden en de lokale dorpsbestuur-
ders vonden het niet meer dan redelijk dat de bedijkers met 22 wagenbruggen
en 15 voetbruggen aan deze problematiek tegemoet kwamen. Dat alles over een
afstand van nog geen 1.100 roede (minder dan 4 km).145 De bedijkers vonden dit
teveel van het goede en wendden zich tot de Staten. Die delegeerden de kwestie
naar de Gecommitteerde Raden. Na inspraak van enkele ‘neutrale’ personen uit
Grosthuizen en Berkhout besliste het college dat de Oudendijkers het met 4 wa-
genbruggen en 4 melkbruggen moesten doen, bruggen die de Beemster ‘ten
eeuwigen dage’ moest onderhouden.146 In een begin 1608 gesloten akkoord met
de vredemakers van Oudendijk, Beets en Schardam zegden de bedijkers verder
een nieuwe watermolen in de Beetskoog toe. Die was hard nodig om de ver-
stoorde waterhuishouding in de tussen Beets en Oudendijk liggende polder
weer op orde te krijgen.147 De inwoners van de dorpen kregen gezamenlijk ook
nog eens 800 gulden uitgekeerd voor al het ongerief dat zij van de bedijking on-
dervonden.148

De verplichting tot het nemen van dergelijk kostbare maatregelen, die geen
enkele bijdrage aan de bedijking leverden, was niet eerder voorgekomen. Toch
kwamen de bedijkers van de Beemster er nog betrekkelijk gunstig vanaf, zeker als
we die vergelijken met de eisen die de Schermer en Starnmeer opgelegd kregen.
Met de afmetingen van de ringvaart bemoeide het hoogheemraadschap zich nog
niet. De al eerder vastgestelde en in onderhandelingen met Hoorn bekrachtigde
breedte van 4 à 5 roede (15 à 19 m) werd kennelijk voldoende gevonden.

De stad Hoorn voelde zich door de snelle octrooiverlening eveneens over-
rompeld. De stedelijke bestuurders probeerden nog wel allerlei voordelen af te
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143  Bouman, 1857, 124-125. We hebben niet kunnen achterhalen hoe de kwestie rond de vergoeding aan
de huizenbezitters afliep.
144  Dit bedrag is exclusief de kosten voor de sluis te Zaandam. Voor de genoegdoening aan Helias Ca-
pelman zie: Danner, 1987, 27.
145  Danner, 1987, 31.
146  Ibidem. Zie ook WA, AWB inv. nr. 257, f. 527v.
147  Bouman, 1857, 72-73.
148  Ibidem.



dwingen, maar veel leverde dit niet op. De voornaamste eisen waren gericht op
een betere bereikbaarheid van de stad.149 Zo drong het stadsbestuur aan op een
schutsluis te Lutje Schardam in plaats van een duiker. Schippers uit Hoorn op
weg naar het zuiden konden dan na een korte oversteek over de Zuiderzee de
overtoom bij Avenhorn mijden. Nog beter was het de nieuwe uitwatering niet bij
Lutje Schardam uit te laten komen, maar vanaf Avenhorn via de Naamsloot rich-
ting Hoorn aan te leggen. Kleinere schepen hoefden dan ook niet meer over
zee.150 Op geen van deze voorstellen gingen de bedijkers in. Zij boden slechts
aan de duikersluis zo te bouwen, dat deze later alsnog zonder al te veel kosten in
een schutsluis kon worden omgebouwd. Bij oplevering in mei 1608 kwam naar
voren dat de uit Hoorn afkomstige aannemer Pieter Jansz. van Schoorl bij de
bouw geen rekening had gehouden met deze afspraak.151 Om deze fout goed te
maken beloofden de bedijkers te zijner tijd een geheel nieuwe schutsluis te bou-
wen. Toen Hoorn er vervolgens op aandrong deze sluis bij Avenhorn te plaatsen,
schoven de polderbestuurders, toch al weinig enthousiast om nog meer geld uit
te geven, de bouw op de lange baan. In 1617 kochten zij alle verdere verplich-
tingen voor 15.000 gulden af.152 Tot betaling is het niet gekomen. De afspraak
omhelsde dat Hoorn voor plaatsing van de sluis zou zorgen en dat de eerste van
de vier termijnen waarop de afkoopsom moest worden betaald, pas verviel nadat
het werk een aanvang had genomen en er een gat in de dijk was gegraven. De op-
positie tegen de sluis was echter dermate groot, dat Hoorn de plannen moest la-
ten varen.

Ook ten aanzien van de ringvaart wist het stadsbestuur weinig te bereiken. Het
drong erop aan het traject aan de westkant van de polder ‘regt, zonder omwegen
en bogten’ en 8 roeden wijd’ aan te leggen, ‘opdat de schepen bekwaamlijk wen-
den, en malkanderen in het varen tegenkomende, zonder gevaar kunnen mij-
den’.153 Dit ging de bedijkers te ver. Zij hielden vast aan hun oorspronkelijke
plan ‘dat de ringsloot van de Beemster zal regt gemaakt worden, zoo veel doen-
lijk zal zijn, en wijd 4 of 5 roeden; immers zoo wijd als de vaart van den Haag op
Delft’.154 Wel wilden zij toezeggen de ringvaart geschikt te maken voor de trek-
vaart. Deze inschikkelijkheid kostte weinig moeite aangezien dit toch al in de be-
doeling lag. De wens van Hoorn om ‘keur en schouw’ te hebben over de ring -
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149  Bouman, 1857, 51-55; Aten, 1995, 92-95.
150  Hoorn drong erop aan de uitwatering vanaf Avenhorn via de Naamsloot naar deze stad te laten lopen
en die geschikt voor scheepvaart te maken. De stad bood aan voor 1.200 gulden in de kosten bij te dragen:
WA, OA Hoorn, inv. nr 92 f. 478 en WA, AWB inv. nr 12 f. 148. In geval het voorstel voor een uitwatering via
de Naamsloot geen doorgang vond, wilde de stad dat de sluis te Schardam met sluisdeuren werd uitgerust,
zodat het scheepvaartverkeer tussen Amsterdam en Hoorn via een kortere route over de Zuiderzee bij de
stad kon komen. Ook dit plan stuitte op te grote weerstand.
151  Aten, 1995, 93-94.
152  Ibidem.
153  Bouman, 1857, 52.
154  Ibidem.



sloot en alle binnenwegen en wateren in het deel van de toekomstige polder dat
vanouds onder de jurisdictie van de stad viel, werd resoluut afgewezen.155 Toch
konden de bedijkers moeilijk om alle bedenkingen en verlangens van de stad
heen. De wens om met een groot aantal kavels in de bedijking te participeren
werd gehonoreerd. De Hoornse regenten kregen weliswaar niet de gevraagde
700 à 800 morgen, maar met 600 morgen waren ze ongetwijfeld ook tevreden.156

Daarnaast kreeg de stad twee posities in het college van hoofdingelanden toege-
wezen.

De onderhandelingen met de omliggende dorpen leverden over het alge-
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155  Ibidem.
156  Voor de namen van de burgemeesters die kavels kregen, zie: Bouman, 1857, 63.

Afb. 5.8.2  Stadskaart van Edam, F. de Wit, circa 1698. Met de bedijking van de Purmer kwam na jaren-
lang getouwtrek een regeling tot stand ten aanzien van het niet langer inlaten van zeewater via de sluis te
Edam. De bedijkers van de Purmer namen de verantwoordelijkheid voor het diep houden van de haven op zich.



meen weinig problemen op. Genoegdoening beperkte zich in het merendeel
van de gevallen tot het plaatsen van een brug over de ringvaart en de kosten daar-
van werden grotendeels op de dorpen zelf afgewenteld.157 Ook van particulieren
hadden de bedijkers weinig last. Het meeste geld waren zij kwijt aan hun mede-
bestuurder Adriaan Teding van Berkhout. Deze stadspensionaris van Monnic-
kendam, ondernemer in het consortium rond Dirk van Os dat het initiatief tot
de bedijking nam, had in 1603 voor veel geld de visserij in de Where gekocht uit
de failliete boedel van de graaf van Egmond. 158 Hoewel het desbetreffende, aan
de Purmer gelegen gebied, niet direct bij de bedijking van de Beemster betrok-
ken was, betekende de droogmaking volgens Van Berkhout een gevoelige aan-
slag op de visstand in de wijde omgeving. Zijn inkomsten uit verpachting zouden
drastisch achteruitgaan. In 1608 werd al duidelijk dat hij ‘niet heeft kunnen ma-
ken den vijfden penning van hetgeen dezelve tevoren heeft gegolden’.159 Zijn
collega-bedijkers waren bereid hem uit te kopen, maar konden het niet met hem
eens worden over de prijs. De Staten kwamen er aan te pas en in oktober 1608
kwam een regeling tot stand. Van Berkhout kreeg 6.872 gulden als vergoeding
voor de nog uitstaande schuld over de indertijd door hem gedane aankoop en
2.500 gulden voor gederfde en nog te derven inkomsten.160 De visrechten in het
Zwet bij Schermerhorn gingen eveneens naar de polder. Hier was geen rechts-
gang nodig en de bedijkers kwamen er dit keer aanmerkelijk goedkoper vanaf.
Zij kregen de visrechten voor 2.526 gulden in handen.161

De overdracht van de jurisdictie in de Arenberger- en Havermeergronden die
Reinoud van Brederode, president van de Hoge Raad, in 1630 overeenkwam met
enkele afgevaardigden uit dit deel van de polder, laten wij hier verder buiten be-
schouwing, ook al was daar een aanzienlijk bedrag mee gemoeid: 34.000 gul-
den.162

De Purmer

In de aanloop naar de droogmaking van de Purmer kwam de oude problematiek
rond de afsluiting van het zeegat bij Edam weer volop in de schijnwerpers te
staan.163 De stad had zich jarenlang verzet tegen het aanbrengen van sluisdeuren
in de haven, beducht als het was voor dichtslibben als de door de stad lopende
vaarwegen niet meer regelmatig werden uitgeschuurd. Na diverse uitspraken van
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157  De polderbestuurders betaalden over het algemeen het benodigde materiaal, terwijl de arbeidskosten
voor rekening van de dorpen kwamen: Bouman, 1857, 160.
158  Danner, 1987, 15-16. De Where verbond de Beemster met de Purmer en liep dwars door Purmerend.
De visserij in de Where bevond zich vlak bij de monding in de nog onbedijkte Purmer.
159  Bouman, 1857, 87.
160  Bouman, 1857, 90. WA, AWB inv. nr. 257, f. 513.
161  WA, AWB inv. nr. 257, f. 514v.
162  Bouman, 1857, 210-218. De heer van Oosthuizen had zijn rechten pas in 1617 verworven.
163  Belonje, 1945, 60-66; Borger en Bruines, 1994, 39, 45-47 en 53.



de Hoge Raad was het er toch van gekomen, maar Edam bleef pogingen in het
werk stellen de deuren uit de Damsluis te verwijderen.164 Uitwaterende Sluizen,
dat de kosten voor onderhoud van de sluis en het op diepte houden van de ha-
ven op zich had moeten nemen, maakte dankbaar gebruik van de droogma-
kingsplannen om deze slepende kwestie eindelijk tot een goed eind te brengen.

Voorwaarde voor instemming met de bedijking was de bouw van een grote ste-
nen schutsluis, aangeduid als het Sas, oostelijk van de haven in het Oorgat, dicht
bij de monding in de Zuiderzee: ‘de bedijckers ghehouden sullen zijn ten oosten
van de stede-haven tot costen van de dijckagie te legghen een goed suffisant
steenen sas om alle hooghe wateren ende extraordinaris vloeden tot dienste van-
de oude landen daer mede t’allen tijden te sluyten ende buyten te keeren / ende
’t selve ten eeuwighen daghen t’onderhouden tot haren costen’.165 Na aanleg
van deze sluis en renovatie van de midden in de stad gelegen Dam of Vrouwen-
sluis kon de Schermerboezem nog steeds door de haven op de Zuiderzee afwa-
teren, maar kwam er een einde aan het ongebreideld binnendringen van zeewa-
ter. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de sluizen en het op diepte
houden van de haven kwam bij de bedijkers te liggen.
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164  Boschma-Aernoudse, 2003, 326-327.
165  RAA, AWP inv. nr. 583.

Afb. 5.8.3  De Damsluis te Edam.



Edam, dat samen met Monnickendam bij de bedijkers had bedongen het oc-
trooi op naam van de steden aan te vragen, zag deze ontwikkelingen met argus-
ogen aan. De stad wilde de mogelijkheid behouden om het water uit de Zuider-
zee bij bepaalde waterstanden binnen te laten. In aparte onderhandelingen met
de bedijkers stemden deze hierin toe.166 Mocht de haven onverhoopt toch dicht-
slibben, dan zouden zij die uitbaggeren. Bij in gebreke blijven waren de stedelij-
ke bestuurders gerechtigd de haven op kosten van de polder te laten uitdiepen.
Als borg dienden de bedijkers direct na aanvang van de bedijkingswerkzaamhe-
den ‘in handen van de voorsz. Heeren Burgemeesteren ende Regeerders der
voorsz. Stede fourneren de somme van vijfthien hondert ponden’.167

Van deze voor Edam zo belangrijke overeenkomst met de bedijkers viel in het
octrooi niets terug te vinden. Sterker nog, het octrooi schreef voor dat de mid-
den in de stad gelegen Dam- of Vrouwensluis onder geen enkele voorwaarde ge-
bruikt mocht worden om water van de Zuiderzee binnen te laten, anders dan
voor het schutten van schepen.168 De stedelijke bestuurders zagen zich voor het
blok gesteld, maar begrepen dat pogingen om de desbetreffende clausule alsnog
te wijzigen, weinig kans maakten. Alvorens het octrooi te ‘arresteren’ (ratifice-
ren) legden zij de inhoud ervan voor aan vertegenwoordigers uit de diverse
stadsdelen.169 De bezwaren van de afgevaardigden richtten zich, zoals te ver-
wachten, op de gevolgen voor de haven. De garantie dat de benodigde bagger-
werken op kosten van de bedijkers konden worden uitgevoerd, haalde de mees-
te weifelaars echter over de streep. Slechts enkelen vonden de gemaakte
afspraken onvoldoende waarborgen bieden. Zij wezen op ‘de ontrouwicheyt van-
de participanten’.170

Het octrooi werd op 10 juni 1617 verleend, maar de bedijkingswerkzaamhe-
den kwamen pas ruim twee jaar later op gang. De bouw van het Sas kreeg daarbij
de hoogste prioriteit.171 In de loop van 1620 kwam de sluis al grotendeels klaar.
De beschikbare gegevens duiden op een uitgaaf van ongeveer 28.000 gulden,
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166  WA, AWP inv. nr. 643; 11 maart 1617.
167  Ibidem. We zijn deze betaling in het kasboek van de Purmer niet tegengekomen.
168  Haaks hierop stelt het octrooi dat ‘tot gerief ende commoditeyt vande oude Landen van de uytwate-
rende Sluysen en de navigatie der Stede van Ackmaer’ het water in de Schermerboezem niet te laag mocht
zakken en dat daartoe een ‘peil’ zou worden gesteld. Zonodig mocht water worden ‘opgehouden’ en zelfs
ingelaten.
169  WA, OA Edam inv. nr 65d, 29 juni en 2 juli 1617.
170  Ibidem. De toezegging van de bedijkers om de kosten voor het uitbaggeren van de haven voor hun re-
kening te nemen, werd gestand gedaan. Na een halfslachtige poging de kosten alsnog op Uitwaterende Slui-
zen af te wentelen, besloten zij op hun bijeenkomst van 17 september 1620 deze zelf te betalen: WA, AWP
inv. nr. 1. In de loop van 1623 ontvingen zij van Uitwaterende Sluizen een bedrag van 850 gulden voor het
op diepte brengen van de haven. Waarschijnlijk ging het hier om een achterstallige betaling over de perio-
de tot aan de bouw van het Sas: WA, AWP inv. nr. 295, f. 1v.
171  De uitgaven aan het Sas zijn als gevolg van uitgescheurde pagina’s niet meer in de rekeningboeken
van de Purmer terug te vinden. Wel komen we allerlei betalingen tegen in het kasboek van de poldert: WA,
AWP inv. nr. 254. Alle betalingen in 1619 hebben alle betrekking op de bouw van de sluis.



waarvan 17.000 gulden voor de hoofdaannemer, metselaar Jan Egbertsz.172 Het
graven van de bouwput was aanbesteed voor ongeveer 1.000 gulden. Als gevolg
van hoog water brak de dam rondom de kuil echter tot driemaal toe door. De
desbetreffende aannemers probeerden hun extra kosten op de bedijkers af te
wentelen. Deze waren bereid hen in eerste instantie 500 gulden en daarna nog
eens 1.500 gulden voor hun ‘pretensien’ te betalen.173 Vervolgens kon het werk
ongehinderd tot een goed einde worden gebracht. De totale kosten van het Sas
zijn vergelijkbaar met die van de in 1633 door de Schermer bedijkers aangeleg-
de sluis bij Nauerna.174 Renovatie van de Damsluis vergde 8.220 gulden.175 Alles
bij elkaar kwamen de maatregelen met betrekking tot de definitieve afsluiting
van het zeegat bij Edam de bedijkers op bijna 45.000 gulden te staan.176
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172  WA, AWP inv. nr. 254. Gezien de onoverzichtelijkheid van het kasboek waaraan we onze gegevens ont-
lenen, is het moeilijk na te gaan of we alle kosten die verband houden met de bouw van Sas hebben achter-
haald.
173  WA, AWP inv. nr. 1, 17 september en 12 november 1620.
174  Zie hoofdstuk 4.
175  WA, AWP inv. nr. 295, f. 7.
176  Met renovatie werkzaamheden aan het Hoofd te Edam was 4.272 gulden gemoeid: WA, AWP inv. nr.
254, f. 197.

Afb. 5.8.4  Het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen verordonneerde zowel de bedijkers van de
Wijde Wormer als de Heerhugowaard om de vrijwel geheel verzande uitwatering door de Nieuwendam in de
Krommenije weer functioneel te maken. De bedijkers hielden zich keurig aan de gemaakte afspraken, maar de
uitwatering verzandde weer snel. Kaart Uitwaterende Sluizen, J. Dou, 1680, herdruk uit 1745 (noorden
links)



De met Purmerend gesloten overeenkomsten kostten geen extra geld. Het ei-
senpakket voorzag in een bijna 9 roede brede ringvaart (30 m), maar in de prak-
tijk kwam het hier niet van.177 Wel ging er een aanzienlijk bedrag (6.000 gulden)
naar de stad Monnickendam. In een in maart 1617 gesloten overeenkomst na-
men de bedijkers op zich de haven van de stad tot vijf jaar na verkaveling op de
huidige diepte te houden of in die periode jaarlijks 1.200 gulden uit te keren.178

Opmerkelijk zijn de hoge bedragen die in de loop van 1620 en 1621 werden
uitgekeerd aan de hoofdingelanden Volkert Overlander en Adriaan Teding van
Berkhout. Als reden voor betaling specificeert het Purmer kasboek vergoeding
van kosten gemaakt ‘tot vordering’ van het octrooi.179 Bij de andere droogmake-
rijen werden deze uitgaven gedekt met de inkomsten die binnenkwamen door
de verkoop van kavels water. In de Purmer zijn we geen directe aanwijzingen voor
een dergelijk mechanisme tegen gekomen, maar toepassing daarvan ook in deze
droogmakerij lijkt niettemin waarschijnlijk.

De Wijde Wormer

Toen de stad Purmerend in maart 1623 octrooi aanvroeg om de Wijde Wormer
te bedijken, diende Uitwaterende Sluizen terstond een ‘remonstrantie’ in.180 Oc-
trooiverlening bleef uit en de initiatiefnemers stelden alles in het werk om zo
snel mogelijk met deze belangrijke opponent tot een vergelijk te komen. Nog in
november van dat jaar bereikten zij een akkoord.181 Nu de problematiek rond
het oude zeegat in Edam eindelijk was opgelost, wilde het hoogheemraadschap
de al jarenlang slecht functionerende uitwatering door de Krommenije aan de
zuidwestkant van de boezem herstellen. De overeenkomst omhelsde het uitbag-
geren, verbreden en diep houden van de uitwatering aan weerszijden van de sluis
in de Nieuwendam en het plaatsen van een nieuwe duikersluis.182 De duiker
diende te worden voorzien van 4 deuren voor het schutten van het water en twee
ebdeuren om bij lage waterstanden het binnenwater vast te houden.183 De bedij-
kers verplichtten zich verder tot het maken van een extra opening in de Knol-
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177  Aten, 1995, 85. De Purmer ringvaart werd niet meer dan 5 Zijpse roede breed (19,1 m): RAA, AWH
inv. nr. 814. Edam nam in een in maart 1617 gesloten akkoord genoegen met deze afmeting: WA, AWP inv.
nr. 439.
178  WA, AWP inv. nr. 254, f. 91v en inv. nr. 573, overeenkomst van de bedijkers met Monnickendam, 16
maart 1617.
179  WA, AWP inv. nr. 254, f. 48v. en 73.
180  WA, AWWo inv. nr. 29 f. 6.
181  WA, AWWo inv nr 29, f. 9v. Belonje, 1945, 70.
182  Ibidem. De afmetingen van de uitwatering waren 3,5 roede breed aan het oppervlak, 2,5 roede op de
bodem en 7 voet diep beneden het maaiveld. Aan de zuidkant van de sluis moest de vaart tot aan het Wij-
kermeer worden uitgediept.
183  WA, AWWo inv. nr 29. Akkoord d.d. 30 november 1623. Zie ook Belonje, 1945, 70-74. De overeenge-
komen afmetingen voor de duikersluis in de Nieuwendam waren 14 voet wijd en de drempel 6 voet bene-
den het maaiveld, alles in Hondsbossche maat.



lendam aan de noordzijde van de Zaan.184 Mocht naderhand blijken dat de ge-
nomen maatregelen onvoldoende effect sorteerden, dan moesten ze op een na-
der te bepalen plaats nog een extra duikersluis aanbrengen, identiek aan die in
de Nieuwendam.

Met de bedijkers van de Heerhugowaard werd ruim een jaar later een soortge-
lijke overeenkomst gesloten.185 Zij moesten een tweede duiker in de Nieuwen-
dam aanbrengen en de uitwatering verder verbreden. De bestuurders van de
twee droogmakerijen begrepen dat samenwerking gewenst was en namen het
uitgraven van de vaart gezamenlijk ter hand. Als verdeelsleutel voor de kosten ba-
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184  Ibidem. De opening in de Knollendam moest 20 voet breed worden, met ‘bequame’ diepte, aan
weerszijden te beschoeien.
185  Belonje, 1929, 7. Deze overeenkomst dateert van 9 januari 1625.

Afb. 5.8.5  De uitwatering
door de Nieuwendam in de
Krom menije.



seerden zij zich op de afzonderlijk gemaakte afspraken.186 De hoogte van de uit-
gaven viel mee. Aan het uitdiepen van de vaart was de Wijde Wormer 6.500 gul-
den kwijt en de duikersluis in de Nieuwendam kostte 1.700 gulden, inclusief het
graven van de bouwput en het weer verwijderen van de vingerling.187

De inspanningen mochten echter niet baten, de verantwoordelijke polderbe-
sturen konden het dichtslibben van de uitwatering niet tegenhouden. Na jaren-
lang tobben viel in 1651 het besluit het project op te geven. In plaats daarvan
werd er bij Nauerna een extra 15 voet brede duikersluis geplaatst.188 Uitwateren-
de Sluizen nam deze taak op zich, maar wilde wel een geldelijke bijdrage van de
twee polders, 3.100 gulden van de Wijde Wormer en 3.600 gulden van de Heer-
hugowaard. De beide polders waren dan van alle verdere verplichtingen af. De
sluis kwam nog in hetzelfde jaar gereed. Ook de uitwatering door de Knollen-
dam had de neiging tot verlanden. In 1627 kwam men daar echter al tot het in-
zicht dat een tweede gat in de dam weinig zinvol was. De Wijde Wormer werd
voor 2.400 gulden van haar verplichting ontslagen.189

Na het sluiten van de overeenkomst met Uitwaterende Sluizen in november
1623 voelden de bedijkers zich voldoende gesterkt om zich voor het einde van
het jaar voor de tweede keer met een octrooiaanvraag tot de Staten te wenden.
Het pad bleek nog steeds onvoldoende geëffend. Pas nadat Monnickendam en
de kortgeleden drooggemaakte Purmer schadeloosstellingen in het vooruitzicht
waren gesteld, gaven de Staten het groene licht. Op 25 maart 1624 werd octrooi
verleend.190 Dat wil niet zeggen dat iedereen zich nu bij de bedijking neerlegde.
Met enkele dorpen en de Beemster moest men nog tot overeenstemming zien te
komen en zelfs met de octrooihouder Purmerend waren nog niet alle plooien
glad gestreken. Met deze stad werden twee akkoorden gesloten, waarvan het eer-
ste kort voor octrooiverlening.191 Op dat moment gingen de afspraken niet veel
verder dan dat het octrooi op naam van de stad kwam te staan en dat die een jaar-
lijkse uitkering van 750 gulden zou ontvangen als genoegdoening voor de te ver-
wachten overlast als gevolg van hogere waterstanden in de boezem. Het is op-
merkelijk dat de stedelijke bestuurders zich toen bij de octrooiaanvraag
neerlegden, hoewel nog lang niet aan alle wensen tegemoet was gekomen. Maar
twee maanden later kwam een tweede akkoord tot stand.192 Ter wille van het han-
delsverkeer naar de stad zegden de bedijkers een 3 roede (11 m) brede verbin-
dingsweg vanuit de polder toe, 2 voet (60 cm) boven het maaiveld, met een brug
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186  De Wijde Wormer nam 7/15 deel van de kosten voor haar rekening, de Heerhugowaard 8/15 deel.
187  WA, AWWo inv. nrs. 44, f. 188-191v en 45, f. 189v-191v. Voor het uitgraven van de vaart werden 10 par-
ken aanbesteed, elk 50 roede lang à 13 gulden per roede. Over het aanbrengen van een tweede gat in de
Knollendam komen we in de rekeningboeken van de Wijde Wormer geen gegevens tegen.
188  Belonje, 1945, 73.
189  Belonje, 1945, 71.
190  WA, AWP inv. nr. 583.
191  WA, AWWo inv. nr. 29, 14 maart 1624.
192  WA, AWWo inv. nr. 29, 6 mei 1624.



over de ringvaart breed genoeg voor paard en wagen. De ringvaart aan de kant
van Jisp werd 6 roede breed, aan de andere kant 5 roede. Niet onbelangrijk was
verder een eenmalige schadevergoeding van 3.700 gulden als compensatie voor
de schade die de oude landen van het hoge water zouden ondervinden en de
achteruitgang van de visserij in de wateren naar Jisp.193 De dorpen Jisp (3.000
gulden) en Wormer (3.700 gulden) kregen eveneens een bedrag in geld als com-
pensatie voor alle ongerief dat hen te wachten stond.194 De hoofdingelanden in
de Beemster maakten zich zorgen over hun ringdijk bij hogere waterstanden.
Daarnaast waren zij bang dat hun ringvaart als gevolg van een verminderde door-
stroming sneller zou dichtslibben. Zij kregen een jaarlijkse uitkering van 300 gul-
den toegezegd.195 De Purmer en de stad Edam kwamen op basis van soortgelijke
argumenten bedragen overeen van respectievelijk 750 en 590 gulden per jaar.196

Monnickendam, tenslotte, nam genoegen met een plaats in het college van hoof-
dingelanden en gratificatie met kavels water, voorrechten die Edam en Purme-
rend ook ten deel waren gevallen. Geld kwam er bij deze stad niet aan te pas.

De Heerhugowaard

De Heerhugowaard maakte onderdeel uit van de Geestmerambachts- of Raaks-
maatsboezem. Deze waterde van oudsher in het noorden op zee af door enkele
sluizen in de Westfriese Zeedijk. Wanneer de omstandigheden dat toelieten loos-
de de boezem haar water ook op de Schermerboezem, via enkele sluisjes in de
Huigendijk.197 Ten tijde van de droogmaking functioneerde dit systeem maar
matig. Het voor afwatering naar het noorden essentiële kanaal de Langereis was
slecht onderhouden en lozing op de Schermerboezem was als gevolg van hoge
waterstanden lang niet altijd mogelijk.198 De bewoners van Geestmerambacht
kregen dan ook regelmatig met wateroverlast te maken. Het lag voor de hand dat
de problemen na droogmaking van de Heerhugowaard toe zouden nemen.

Door een 6 roede (22 m) brede ringvaart voor te schrijven, probeerden de door
de Staten aangestelde commissarissen enigszins op de problematiek van de ster-
ke verkleining van de boezem in te spelen, maar het was duidelijk dat deze maat-
regel alleen onvoldoende soulaas bood. Zij stelden daarom ook een ‘maalpeil’ in.199
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193  WA, AWWo inv. nr. 45, f. 117v.
194  WA, AWWo inv. nr. 29; akkoorden van respectievelijk 20 december 1623 en 19 juni 1624. Aan het ak-
koord met Wormer ging een uitspraak van de Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorder-
kwartier vooraf: WA, AWWo inv. nr. 29, f. 30.
195  WA, AWWo inv. nr. 29; 23 oktober 1624.
196  WA, AWWo inv. nr. 29, 14 en 20 maart 1624.
197  Voor een gedetailleerde beschrijving van de waterstaatsgeschiedenis en de waterhuishouding in het
Geestmerambacht tot 1653 wordt verwezen naar: Beenakker, 1988.
198  De Langereis, in vroeger jaren ook wel als Wijzend of Wisene aangeduid, was een indertijd gegraven
kanaal: Beenakker, 1988, 71-72.
199  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 172. Bij het bereiken van het gestelde peil in de boezem mochten
de molens niet langer uitmalen.



Deze maatregel maakte het de bedijkers echter onmogelijk hun water naar be-
hoeven uit te slaan, zodat het gehele project in gevaar kwam. Er zat weinig anders
op dan de afwateringscapaciteit van de boezem te vergroten. In 1627 plaatsten zij
6 strijkmolens die op de Schermerboezem uitmaalden: 4 aan de Huigendijk bij
Rustenburg en 2 langs de Nieuwe Vaart naar Alkmaar.200 Maar ook dat was niet
genoeg. Toen na het sluiten van de ringdijk eind 1629 het droogmalen een aan-
vang nam, veroorzaakte dit al gelijk zoveel wateroverlast dat de commissarissen
weer moesten ingrijpen. Op 20 juli 1630 gaven ze de bedijkers opdracht 4 strijk-
molens langs de Nieuwe Vaart bij te plaatsen. Die brachten ongetwijfeld verbe-
tering in de situatie, maar nog steeds onvoldoende. Het bleef klachten regenen
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200  Belonje, 1929, 16; Keunen, 1981, 138. De term strijkmolen wordt gebruikt voor molens die de bema-
ling van een boezem als taak hebben. De volgorde van plaatsing van de strijkmolens op de verschillende lo-
caties kan worden afgeleid uit de gegevens in de rekeningboeken. In vrijwel alle publicaties waarin deze pro-
blematiek aan de orde komt, is sprake van het in eerste instantie plaatsen van slechts 4 strijkmolens, alle aan
de Nieuwe Vaart. Het eerste rekeningboek van de Heerhugowaard maakt echter duidelijk dat er in 1627 ge-
lijktijdig 6 strijkmolens werden geplaatst, 4 bij Rustenburg en 2 bij Alkmaar: RAA, AWH inv. nr. 255 f. 25-27.
Alleen Keunen heeft al op deze mogelijkheid gewezen. Zie ook: RAA, AWH inv. nr 854.

Afb. 5.8.6  Met de droogma-
king van de Heerhugowaard
verloor de Raaksmaatsboezem
een groot deel van haar bufferca-
paciteit. De bestaande afwate-
ringen boden onvoldoende sou-
laas en de bestuurders van de
boezem verplichtten de bedijkers
daarom tot plaatsing van in to-
taal 14 strijkmolens langs de
Schermerboezem om het water
ook op die boezem te kunnen lo-
zen. Op de kavelkaart van de
Schermer van Claes Jansz. Vis-
scher, 1635, zijn deze molens te-
rug te vinden. Hier 6 in getal
langs de Nieuwe Vaart naar
Alkmaar en 3 bij Oudorp (in
werkelijkheid stonden er daar
4).



en bij uitspraak van 3 januari 1632 gelastten de commissarissen dat er nog 4 strijk-
molens bij moesten komen.201 Dat werden de molens ‘achter Oudorp’.202 In to-
taal waren toen dus 14 strijkmolens ingeschakeld om de Raaksmaatsboezem op de

294 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

201  Belonje, 1929, 18.
202  Keunen, 1981, 140.

Afb. 5.8.7  De strijkmolens van de Heerhugowaard tussen Jan Boijes en Oudorp op een kaartje in het door
Baert Claesz. en Dirk Verdoes in 1637 vervaardigde Caertboeck van de Schermer (noorden rechts).

Afb. 5.8.8  De strijkmolens van de Heerhugowaard bij Rustenburg op een kaartje in het door Baert Claesz.
in 1632 vervaardigde Caertboeck van de Heerhugowaard (noorden onder). De molens malen het water op uit
de ringvaart van de Heerhugowaard (beneden op de kaart) en slaan het via twee kolken en twee sluisjes in de
oude Huigendijk uit in de Schermerboezem (boven). Het water van de nog onbedijkte Schermer reikt bij laag
water niet tot aan de Huigendijk en slootjes voeren het uitgemalen water daarheen af.



Schermerboezem af te malen. Van de laatste 4 molens kwamen er 2 voor rekening
van Geestmerambacht, zodat de bedijkers met de kosten van 12 extra molens wer-
den opgezadeld.203 De uitgaaf van 71.000 gulden betekende een forse verhoging
van de bedijkingskosten. In de jaren daarna drukte het onderhoud ook nog eens
op de polder.

Ondertussen ging de dijkgraaf van de Heerhugowaard in de tegenaanval. Hij
poneerde dat de hoge waterstanden in de boezem niet veroorzaakt werden door
de droogmaking, maar het gevolg waren van de ontoereikende spuicapaciteit
van de boezem. Daarbij wees hij op de door ondiepten verstopte Langereis.204 De
bedijkers lieten het niet bij woorden. Zonder daartoe aangespoord te zijn bag-
gerden zij de uitwatering uit. De kosten hiervan, iets meer dan 1.000 gulden, wa-
ren bescheiden en vielen in het niet bij die van de strijkmolens.205
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203  RAA, AWH inv. nr. 258 f. 67-69v.
204  Belonje, 1929, 17.
205  RAA, AWH inv. nr. 255, f. 116-118. We hebben geen aanwijzingen gevonden dat de bedijkers van de
Heerhugowaard het uitbaggeren van de Langereis door derden is opgelegd.

Afb. 5.8.9  Van de 4 strijkmolens van de Heerhugowaard bij Rustenburg hebben er 3 de tand des tijds door-
staan (foto genomen naar het westen). Rechts de zuidelijke ringvaart van de Heerhugowaard, van waaruit de
molens het water opmaalden.



Het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen zag de ontwikkelingen
met argusogen aan. Op extra waterlozing op de Schermerboezem zat het niet te
wachten en al in een vroegtijdig stadium knoopte het onderhandelingen met de
bedijkers aan. Daarbij stuurde het aan op een soortgelijke overeenkomst als kort
geleden met de bedijkers van de Wijde Wormer was overeengekomen. Er moest
een extra sluis in de Nieuwendam komen, naast die van de Wijde Wormer en met
identieke afmetingen.206 De Heerhugowaard werd verder verplicht de uitwate-
ring ter plaatse dubbel zo breed te maken als eerder met de Wijde Wormer was
overeengekomen, 7,5 roede (26 m) in plaats van 3,5 (12 m).207 De bedijkers hiel-
den zich keurig aan de gemaakte afspraken, maar, zoals hierboven al is uiteen-
gezet, verzandde de uitwatering weer snel. Verder onderhoud had weinig zin.
Met de mogelijkheid om zich voor 3.600 gulden te ontdoen van alle verdere ver-
plichtingen kwam de polder goedkoop weg.208 De eerder uitgevoerde werk-
zaamheden aan de uitwatering en de sluis in de Nieuwendam telden op tot ruim
18.000 gulden, inclusief de kosten van benodigd land.209

Alkmaar was al in een vroegtijdig stadium bij de bedijking betrokken. Plaatse-
lijke notabelen namen het initiatief tot de bedijking en zij realiseerden zich dat
instemming van het stadsbestuur onontbeerlijk was. Kort na de vorming van een
consortium openden zij de onderhandelingen. De stedelijke bestuurders dron-
gen aan op maatregelen ten gunste van het handelsverkeer op de stad en wilden
er ook zelf beter van worden. Door verregaand aan deze wensen tegemoet te ko-
men bereikten de plannenmakers snel een overeenkomst. Op 29 april 1624 wer-
den de overeengekomen bepalingen in twee contracten vastgelegd.210 Bij de aan-
leg van wegen en vaarten in de nieuwe polder zou rekening worden gehouden
met de belangen van de stad en de bedijkers zouden meebetalen aan ‘de werc-
ken die ter begeerte der voorsz. Stede gemaeckt sullen werden tot de vaert uyt de
ringsloot nade stadt van Alcmaer, die voor de bedijckers mede strecken sal tot
uytwateringe’.211 Deze laatste bepaling kwam de bedijkers duur te staan: bijna
28.000 gulden. Voor dat bedrag kregen zij wel toestemming om ook nog enkele
afwateringssluizen in de Huigendijk aan te leggen.212 In het tweede contract
werd opgenomen dat Alkmaar de beschikking kreeg over 500 morgen, die ‘de-
selve stadt voor haer selven off voor haar ingesetenen (...) sullen mogen bedij -
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206  De overeenkomst werd gesloten op 9 januari 1625. Zie ook: Belonje, 1929, 7-8 en Schilstra, 1981, 28-
30.
207  WA, AUS inv. nr. 1149.
208  Ibidem. Akkoord van april 1651.
209  RAA, AWH inv. nr. 783, f. 87-108 en 183-190. De uitgaven van de Heerhugowaard voor de uitwatering
bedroegen 9.885 gulden voor graafwerk en 5.968 gulden voor aankoop van land. De sluis kostte 2.539 gul-
den.
210  RAA, AWH inv. nr. 643; Aten, 1995, 98.
211  Ibidem. Het water van het eerste deel van de nieuwe vaart werd gemeen met dat van de ringvaart van
de Heerhugowaard gemaakt.
212  RAA, AWH inv. nr. 255 f. 242.



cken’.213 Daarnaast omhelsde het de regeling dat het ‘Collegie van de Hooftin-
gelanden, Dijckgraef ende Heemraden vande voorsz. Waert voor een goet getal
in redelijckheijt uyt d’ Ingesetenen der voorsz. Stede, mede bedijckers werden-
de, sal worden geformeert’. In de praktijk kwam dat neer op twee hoofdingelan-
den en één heemraad.

Verlenging van de Nieuwe Vaart had als ongewenst neveneffect dat de Oudor-
per polder van de bemaling in Geestmerambacht werd afgescheiden. Er zat niets
anders op daar ook een molen te plaatsen.214 Alkmaar droeg 3.000 gulden bij,
Geestmerambacht en de Heerhugowaard ieder 1.000 gulden. Als locatie voor de
in de ringvaart van de Heerhugowaard uitwaterende molen koos men een plek
dichtbij de Halvemaans brug.

De eisen die Hoorn op tafel legde waren nauwelijks minder vergaand, maar de
stad kreeg haar belangrijkste wens, een vaart vanuit de polder recht op de stad
aan, niet ingewilligd.215 De Hoornse burgemeesters waren in het nadeel dat zij in
hun onderhandelingen met een sterk Alkmaars georiënteerd bestuurscollege te
maken kregen. Dat voelde niets voor zo’n vaart en ook bij de Staten vond Hoorn
geen gewillig oor. De stad restte niets dan genoegen te nemen met een fors be-
drag in contanten (16.000 gulden) als vergoeding voor de ‘intrest die hare ed.
luijden door de bedijcking vande Waert te sullen lijden’, de toezegging met een
groot aantal kavels in de bedijking te mogen participeren en enkele zetels in het
polderbestuur.216 Volgens Velius, schrijver van de ‘Chronyck van Hoorn’, was het
de regenten eigenlijk vooral om de kavels te doen: ‘na vele haspelingen tusschen
de steden ende insonderheijd met onse stad, deur dien onse voornaemste re-
genten lang staende hielden, dat die selve bedijkinge seer tot nadeel van de toe-
vaert naer onse stad, en dien volgens van haer neringe soude strekken; en wilden
daer over eenig wegen en waterleijdingen hebben, om de schade daer mede ee-
nigsins te beteren. Maer ’t was principalyck te doen om elk een aenpart in de be-
dijking te hebben. Want als hun ’t selve ten dele vergunt was, soo hielden de te-
genstellingen voort op’.217 Een pikant detail bij de schenking van de kavels water
aan de Hoornse bestuurders was dat bij het sluiten van het akkoord in 1628 bij-
na alle participaties al waren verdeeld, zodat de bedijkers zich genoodzaakt za-
gen 60 morgen van Alkmaar terug te kopen ‘om te faciliteren de difficulteijten
bij de heeren van Hoorn tot wegneeminge van het interest bij deselve heeren ge-
pretendeerd, nadat de verdeeling vande morgentaelen was gedaan’.218 Deze
transactie kostte de bedijkers 3.600 gulden (60 gulden per morgen).
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213  RAA, AWH inv. nr. 643; Belonje, 1929, 6.
214  RAA, AWH inv. nr. 632; 30 oktober 1632. Aten, 2001, 20-24.
215  RAA, AWH inv. nr. 644. Aten, 1995, 95-107.
216  De toezegging van een schadevergoeding van 16.000 gulden kwam tot stand na tussenkomst van de
commissarissen: RAA, AWH inv. nr. 255 f. 241. Aten, 1995, 94.
217  Velius, 1740, 620. Dat de remonstrantse Velius de Hoornse regenten nogal zwart afschildert, heeft on-
getwijfeld te maken met het gegeven dat hij uit het stadsbestuur was gezet.
218  RAA, AWH inv. nr. 255 f. 239.



Aan particulieren hoefde de polder, anders dan voor grondaankoop, geen uit-
keringen te doen. Een uitzondering vormde Vincent Capelman. Ook nu weer
wist de dijkgraaf van Uitwaterende Sluizen voor enkele in het rekeningboek niet
nader gespecificeerde diensten geld te bedingen: 750 gulden.219

De Starnmeer en Kamerhop

Schroefden de door Uitwaterende Sluizen opgelegde verplichtingen de kosten
bij de hiervoor besproken droogmakerijen al fors omhoog, in het geval van de
Starnmeer was de uitwerking ronduit desastreus. Voor een goede afwatering van-
uit het Langemeer en de Schermer ringvaart verlangde het hoogheemraadschap
een kanaal aan de westzijde van de polder naar de door de bedijkers van de
Schermer aangelegde Nauernase vaart, ter wijdte van 16 roede (55 m).220 Op het
oostelijke traject van de nieuwe ringvaart, tussen Knollendam en Spijkerboor,
kon men volstaan met 8 roede (27 m). Gezien het kleine oppervlak waarover de
kosten konden worden omgeslagen waren dit buitengewoon zware eisen.221

Maar daar bleef het niet bij. Van de bedijkers werd ook verwacht dat zij de zui-
delijke ringvaart van de Schermer, die op dat moment nog ‘gemaeckt moet wor-
den inde wijte van elff roeden’, tot 16 roede verbreedden.222 En alsof dit alles nog
niet genoeg was, stelde Uitwaterende Sluizen de bedijkers een aanslag van
12.000 gulden in het vooruitzicht als bijdrage in de kosten voor het geval het zich
in de nabije toekomst genoodzaakt zag tot de aanleg van een nieuwe duikersluis.

Diverse steden bemoeiden zich ook met de bedijkingsplannen. Om de verbin-
ding tussen de Schermer ringvaart en de Beemster ringvaart kort te houden,
drongen zij gezamenlijk aan op een in een rechte lijn te trekken kanaal tussen de
Vuile Graft en Spijkerboor.223 Dit betekende dat de polder in twee delen werd op-
geknipt en de noordoostelijke uitloper van het Starnmeer, het Kamerhop, haar
waterstaatkundig band met de rest van de nieuwe polder kwijt raakte. Maar mis-
schien nog wel erger was het kostenverhogend effect dat de aanleg van twee kost-
bare plempdijken aan weerszijden van het kanaal, dwars door het nog onbedijk-
te meer, met zich meebracht.

Het contract dat Alkmaar in 1631 met de bedijkers sloot, kwam er haast op
neer dat deze onder curatele werden gesteld. In vrijwel alle aangelegenheden be-

298 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

219  RAA, AWH inv. nr. 255, f. 241v.
220  Voor het contract van 24 maart 1632 tussen de bedijkers van de Starnmeer en het Hoogheemraad-
schap van de Uitwaterende Sluizen zie: Danner, De Starnmeer en Kamerhop, 25-27. Alle afmetingen zijn in
Hondsbossche maat.
221  Per morgen te ontginnen contribuabel land telde de polder maar liefst 8 roede dijk, bijna zeven keer
zoveel als de Schermer (tabel 5.6). Daar waren de dijken rondom de Wouden dan wel bij inbegrepen.
222  Danner, De Starnmeer en Kamerhop, 26.
223  Het ging hier om een actie van de steden Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Edam, Monnickendam en
Purmerend. Gezamenlijk hebben zij hun wens bij de Staten aanhangig gemaakt. RAA, AWSt inv. nr. 22, f.
12v en inv. nr. 266. Aten, 1995, 82-84.



treffende de ringdijk en ringvaart mochten zij pas na overleg en ‘consent’ in ac-
tie komen.224 De stad aarzelde niet van haar rechten gebruik te maken en
schroefde haar eisen in 1642 nog wat op.225 De westelijke ringvaart moest nu zelfs
21,5 roede (74 m) breed worden, 5,5 roede (19 m) meer dan eertijds was afge-
sproken.226 Met deze bepaling zag Alkmaar, als octrooihouder van de Schermer,
kans het kanaal geschikt te maken als onderdeel van haar uitwatering naar het
zuiden. Afgesproken werd dat pas tot sluiting van de ringdijk mocht worden
overgegaan na uitvoering van alle met Uitwaterende Sluizen en de steden over-
eengekomen maatregelen.

De Alkmaarse bestuurders wisten ook hun resterende verplichtingen op het
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224  Voor het contract van 2 december 1631 tussen de bedijkers van de Starnmeer en Alkmaar zie: Danner,
De Starnmeer en Kamerhop, 23-24.
225  Aten, 1995, 82.
226  De eisen ten aanzien van de noordelijke ringvaart werden in deze overeenkomst iets verzacht. Deze
hoefde nog maar 8 roede breed te worden.

Afb. 5.8.10  De bedijkers van de Starnmeer werden met grote extra kosten opgezadeld. De bestuurders van de
Schermer wisten hun verplichting tot aanleg van een brede vaart door de Wouden (de Starnmeer vaart), on-
derdeel van een nieuwe uitwatering naar het zuiden, op de kleine droogmakerij af te wentelen. Kaart van het
Noorderkwartier, J.J. Dou, 1680, detail (noorden links). 



traject tussen Knollendam en het Twiske op de Starnmeer af te wentelen. De be-
dijkers voelden hier niets voor, maar zagen zich gedwongen akkoord te gaan. Ze
wisten slechts een toezegging van 15.000 gulden als bijdrage in de kosten te krij-
gen.227 Alkmaar en daarmee de Schermer kwamen zo wel heel voordelig van hun
verplichting af. En daar bleef het niet bij. In het vorige hoofdstuk kwam al naar
voren dat de Alkmaarse bestuurders deze toezegging niet nakwamen. Na be -
taling van de eerste termijn werd op het nog uitstaande bedrag beknibbeld on-
der het mom van kwijtschelding van een door de Starnmeer opgebouwde schuld.
De uiteindelijke bijdrage bleef beperkt tot 5.000 gulden.228

Bovenstaande opsomming maakt duidelijk hoe zwaar de bedijkers van de
Starnmeer het van hun invloedrijke tegenspelers te verduren hadden. Door het
ontbreken van rekening- en kasboeken uit de desbetreffende periode zijn we
niet in staat de kosten die uit alle verplichtingen voortvloeiden te kwantificeren.
Dat het om aanzienlijke bedragen ging, ligt echter voor de hand. De bedijkings-
kosten zijn er op zijn minst door verdubbeld en misschien wel verdrie- of ver-
viervoudigd. Als we ons realiseren dat de oorspronkelijke bedijkers, de regeer-
ders van de Rijp, heel wat minder kapitaalkrachtig waren dan de kooplieden en
regenten die normaal het voortouw bij een bedijking namen, dan wekt het wei-
nig verbazing dat de situatie hen al snel boven het hoofd groeide. Maar ook de
bedijkers die onder leiding van Reinier Pauw de onderneming in 1638 overna-
men, zullen de gang van zaken met zorg hebben aangezien.

5.9  Overige uitgaven

Van de overige uitgaven waren die gerelateerd aan het op orde brengen van de
infrastructuur het grootst (tabel 5.4). De kilometers lange vaarten en sloten ver-
gden samen met de wegen, bruggen en sluizen zoveel geld, dat deze uitgavenru-
briek met een aandeel van tussen de 13 en 17 procent van de bedijkingskosten
qua geldomvang in alle polders op de vierde plaats kwam. De rekeningboeken
kennen geen rubriek infrastructuur. De bedragen in tabel 5.4 zijn verkregen
door sommatie van de uitgaven in al die rubrieken, waarvan de titel doet ver-
moeden dat zij op dit projectonderdeel betrekking hebben. De transparantie is
soms echter ver te zoeken, het is lang niet altijd duidelijk waartoe bepaalde uit-
gaven dienden. Bij de uitgaven gerelateerd aan de aanleg van het grote netwerk
van vaarten en sloten kan echter nergens twijfel bestaan. We zullen het bij gebrek
aan betere informatie met de beschikbare gegevens moeten doen.

Met de centrale inkoop van hout, steen en andere bouwmaterialen was ook
veel geld gemoeid. Het beslag dat deze uitgavenpost op de beschikbaar gemaak-
te middelen legde varieerde tussen de 7 en 11 procent. Binnen de rubriek vorm-
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den de uitgaven aan hout, net als in de Schermer, overal de grootste kostenpost.
Veel detail laten de rekeningboeken ten aanzien van de meeste betalingen niet
los. De achtergrondinformatie beperkt zich doorgaans tot summiere beschrij-
vingen als ‘een portie hout ten behoeve van de bedijking gekocht’.229

Leningen speelden, zoals eerder in dit hoofdstuk al naar voren kwam, bij de
meeste bedijkingen geen rol van betekenis. Alleen in de Schermer en Starnmeer
maakten de bedijkers meer dan mondjesmaat van deze financieringsmogelijk-
heid gebruik. In de overige polders zorgden de bedijkers ervoor dat eventuele
schulden nog in hetzelfde jaar werden afgelost. Op de voor korte termijn aange-
gane leningen moest natuurlijk ook rente worden betaald, maar de desbe-
treffende bedragen waren zo klein dat ze op het totaal van de bedijkingsuitgaven
haast verwaarloosbaar waren.

Belangrijk, tenslotte, waren nog de uitgaven samengevat onder titels als ‘vaca-
tien, verschoten penningen en tractementen’.230 Hoewel het hier gaat om de sa-
larissen en onkostenvergoedingen van de bestuurders en personeelsleden in vas-
te dienst van de polder, alles bijeen maar een kleine groep, lopen de uitgaven in
deze rubriek toch nog hoog op: 4 tot 9 procent van de bedijkingskosten. Dat
komt omdat de terugbetaling van allerlei door de polderbestuurders voorge-
schoten uitgaven ook onder deze rubriek werd verantwoord. Over de bestem-
ming van de voorgeschoten penningen laten de rekeningboeken weinig los en
dat terwijl het vaak om vele honderden guldens per bestuurder ging.

Wel verschaffen de rekeningen ons een goed inzicht in de hoogte van de sala-
rissen (tabel 5.12) en de dag- en onkostenvergoedingen. Tijdens de jaren van be-
dijking waren de uitkeringen aan dijkgraaf, heemraden, penningmeester en se-
cretaris relatief hoog, maar naarmate de werkzaamheden in omvang afnamen en
de desbetreffende functies minder tijd vergden, gingen de tractementen snel
omlaag. Vergelijken we de hoogte van de salarissen in de verschillende polders,
dan is er geen duidelijke trend waarneembaar. Hoogstens kunnen we conclude-
ren dat de beloningen in grote polders als de Beemster en de Schermer hoger
 lagen dan elders. In de Zijpe lagen de salarissen, afgezien van die van de pen-
ningmeester, het laagst. Genoemde verschillen zien we niet alleen tijdens de in-
poldering, maar ook in de jaren daarna.

De functies van dijkgraaf en penningmeester werden het hoogst gewaardeerd,
zowel tijdens de hectische bedijkingsperiode als daarna. De beloningen voor
deze twee functionarissen ontliepen elkaar niet veel, behalve in de Zijpe. Daar
ontving de penningmeester tijdens de eerste twee jaren van de bedijking bijna
zeven keer zoveel als de dijkgraaf, een functionaris met een toch veel grotere ver-
antwoordelijkheid.231 De beloningsstructuur van de Zijper penningmeester was
ook van opzet fundamenteel anders dan die van zijn collega’s in de andere pol-
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229  RAA, AWH inv. nr. 255 f. 204v e.v.
230  RAA, AWH inv. nr. 255 f. 250.
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ders. Zijn jaarsalaris was direct gekoppeld aan de door hem beheerde geld-
stroom.232 In 1597 had hij recht op 1,25 procent van alle inkomsten. Dit kwam
neer op 4.029 gulden.233 In 1598 waren de inkomsten en uitgaven van de polder
aanmerkelijk kleiner en om een teruggang in salaris te voorkomen, mocht hij
toen 2 procent van de ontvangst aan zichzelf uitkeren: 4.000 gulden.234 In de ja-
ren daarna werd het mechanisme van een aan de kasstroom van de polder ge-
koppeld inkomen losgelaten. Adriaan du Gardijn moest voortaan net als alle an-
dere functionarissen genoegen nemen met een jaarlijks vast te stellen salaris. Hij
ging er daarmee behoorlijk op achteruit. Du Gardijn trad echter ook op als pen-
ningmeester in de afdelingen waarin de polder was opgedeeld en ook daar be-
droeg zijn ‘weddens’ een percentage van de elk jaar opgehaalde gelden.235 Hier
hanteerde men als norm de twintigste penning, dat wil zeggen 5 procent van de
afdelingsomslagen. In de eerste jaren kwam dat neer op vele tientallen guldens
per afdeling. Omdat de penningmeester zijn nevenrol in 20 afdelingen vervulde,
betekende dit een aanzienlijke extra bron van inkomsten. Gunstig voor hem was
verder dat men in de afdelingen het aan de geldstroom gekoppelde belonings-
systeem nog gedurende lange tijd handhaafde.

De hoofdingelanden kregen geen vaste uitkering. Zij declareerden slecht hun
kosten en ontvingen een van te voren vastgesteld bedrag voor elke dag die zij aan
de bedijking besteedden. In de meeste polders bedroegen deze ‘vacatiën’ 3 gul-
den per dag. Daar kwamen reis- en verblijfskosten dan nog bovenop. De heem-
raden kregen doorgaans wel een vast tractement, maar als hun aanwezigheid in
de polder vereist was, maakten ook zij aanspraak op een dagvergoeding en reis-
kosten. De daggelden waren doorgaans gelijk aan die van de hoofdingelanden.
In de Beemster en Purmer gold een afwijkende regeling. De heemraden hadden
daar evenmin als de hoofdingelanden recht op een jaarsalaris. Zij moesten het
met hun daggelden en onkostenvergoedingen doen. In de Purmer sloot men
zich na de bedijking echter al spoedig bij de regeling in de andere polders aan
en ontvingen de heemraden ook daar een jaarlijkse toelage. In de Zijpe kregen
de heemraden eigenlijk ook geen beloning voor hun inspanningen. Hun jaar-
lijkse toelage van 200 gulden was slechts bedoeld als vergoeding voor de kosten
van een paard, nodig om het werk in de polder uit te kunnen voeren.236 De se-
cretaris kwam er het meest bescheiden vanaf. Hij verdiende niet veel meer dan
een ongeschoolde arbeider, met dat verschil, dat hij voldoende tijd overhield
voor andere activiteiten.
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232  Een beloningssysteem dat een salaris koppelt aan de kasstroom bergt kiemen tot ontsporing in zich.
De penningmeester mist de noodzakelijke drijfveer inkomsten en uitgaven in toom te houden en kan in de
verleiding komen inkomsten en uitgaven met enkele creatieve, boekhoudkundige, ingrepen op te krikken.
233  RAA, AWZ inv. nr. 179, f. 217.
234  RAA, AWZ inv. nr. 180, f. 157v.
235  Zie bijvoorbeeld het rekeningboek van de polders A en B over het jaar 1597: RAA, AWZ inv. nr. 214, f.
11v.
236  RAA, AWZ inv. nr. 179, f. 213v.



Tabel 5.12  Salaris van functionarissen in dienst van de polder.

Zijpe      Wwd         Bm         Pur           Wor          Hhw        Sch
(gld/jaar)(gld/jaar)(gld/jaar)(gld/jaar)(gld/jaar)(gld/jaar)(gld/jaar)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
periode tot verkaveling

dijkgraaf 600 1200 800 700 900 1200
heemraad 200 a) a) 500 600 600
penningmeester 4029 1200 800 600 1200 1200
secretaris 200 400 400 300 400
molenaar 30 150 110 151 100 100

vijf jaar na verkaveling
dijkgraaf 200 50 375 250 400
heemraad 100 25 a) 150 200 60
penningmeester 600? 300 300 300 300 500
secretaris 60 300 275 100
molenaar 60 70 100 100 110 80 100

tien jaar na verkaveling
dijkgraaf 200 100 500 400 250
heemraad 20 70 geen 150 110
penningmeester 400 200 300 300 300
secretaris 100 60 300 275
molenaar 60 70 - 80 80 100 110 80 100

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a Heemraden ontvingen alleen een dagvergoeding. Deze bedroeg doorgaans 2,5 à 3 gulden per
dag
Bronnen: rekeningboeken van de polders.

Het beslag dat de polderbestuurders, penningmeester en secretaris met hun
tractementen en vergoedingen op het budget van de penningmeester legden,
kan niet nauwkeurig worden achterhaald. Daarvoor lopen de declaraties van
tractementen, gemaakte onkosten en voorgeschoten penningen teveel dooreen.
We kunnen daar echter wel een slag naar slaan. Nemen we voor de hoogte van de
uitkeringen de Heerhugowaard als voorbeeld en gaan we uit van 6 heemraden,
dan berekenen we salariskosten van 6.000 gulden per jaar, ofwel 30.000 gulden
voor de gehele vijfjarige bedijkingsperiode.237 Tellen we daar nog de helft voor
onkostenvergoedingen bij op, dan komen we op een totaal van ongeveer 50.000
gulden. Het is duidelijk dat er van polder tot polder grote verschillen voorkwa-
men. Niettemin toont bovenstaande berekening aan dat het om een aanzienlij-
ke bedrag ging.

Gezien het grote aantal molens in de verschillende polders mogen we ver-
wachten dat ook de molenaarssalarissen een duidelijk stempel op de bedijkings-
kosten drukte. De bedijkers zagen echter kans het loon zo laag te houden, dat dit
wel meeviel (tabel 5.12). De molenaars waren het gehele jaar in dienst van de
polder, maar in hun verdiensten kwam dat niet tot uiting. Met een loon van om
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en de nabij 100 gulden per jaar en soms nog lager bleven zij ver achter bij de on-
geschoolde arbeiders die voor eenvoudig graaf- of baggerwerk werden inge-
zet.238 In de Purmer met 15 molens kwamen de molenaarskosten in hooguit drie
operationele jaren dan ook niet boven de 5.000 gulden uit. In de Heerhugo-
waard en de Schermer met hun grotere molenbestanden lagen de kosten van-
zelfsprekend hoger, maar meer dan 15.000 gulden werd ook hier niet aan deze
post uitgegeven.

Anders dan bij de polderbestuurders ging het loon van de molenaars na het
gereedkomen van een bedijking niet omlaag. Wel probeerden de hoofdingelan-
den de tractementen aan ontwikkelingen in de markt aan te passen, ook al kwa-
men tussen de polders grote verschillen voor. Opmerkelijk zijn de hoge bedra-
gen die in de Wijde Wormer werden uitgekeerd. Het maalloon werd weliswaar
snel naar meer marktconforme waarden teruggebracht, maar bleef niettemin op
een hoger niveau liggen dan in de andere polders.239 Het minst verdienden de
molenaars in de Zijpe en Wieringerwaard, ook in later jaren. Waarom de pol-
derbestuurders zich deze lage lonen konden permitteren, is niet geheel duide-
lijk. Waarschijnlijk hoefden de molenaars daar minder uren in hun molen te ma-
ken en hielden zij meer tijd over om bij te verdienen. Daarnaast waren er
misschien verschillen in secundaire arbeidsvoorwaarden zoals gratis onderdak,
de beschikking over een stuk grond en inschakeling bij werkzaamheden in de
polder. Over deze factoren valt weinig terug te vinden. Molenaarsreglementen
verschenen meestal pas verscheidene jaren na droogmaking. Dat de molenaars
ook in de beginjaren al aan een streng toezicht waren onderworpen, lijdt echter
weinig twijfel. Speciaal hiertoe aangestelde ’opzienders’ hielden hun functione-
ren in de gaten en hadden als opdracht de molenaars ‘te porren bij nacht ende
ontij tot het maelen’.240 Maar ondanks de strenge regels waaraan zij zich hadden
te houden, hielden de molenaars ongetwijfeld voldoende tijd over om geld bij te
verdienen.

Het overige personeel in dienst van de polder was zo klein in aantal dat hun
verdiensten in het grote geheel van de uitgaven nauwelijks opvielen. Het ging
om enkele bodes, een beheerder van het terrein met de centraal ingekochte ma-
terialen en meestal een timmerman met toezicht op een goed verloop van de di-
verse projecten. In sommige polders komen we verder nog 2 of 3 hellebaardiers
tegen, die de dijkgraaf moesten bijstaan in het handhaven van de orde.241 Het
stelde qua kosten allemaal niet veel voor. De bedijkers waren meer geld kwijt aan
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238  Het loon van ongeschoolde arbeiders varieerde afhankelijk van de arbeidsmarkt en het seizoen. Tij-
dens de droogmaking van de Beemster lag het op 12 à 16 stuivers per dag, ruim 20 jaar later bij de droog-
making van de Schermer op 16 à 20 stuivers.
239  Dit kan te maken hebben gehad met het voor de polderbestuurders onoplosbare probleem van over-
vloedig kwelwater in deze polder, waardoor de molenaars in droge periodes langer moesten doormalen..
240  RAA, AWZ inv. nr. 214, 11.
241  Hellebardiers worden genoemd in de rekeningboeken van de Zijpe en de Wijde Wormer: RAA, AWZ
inv. nr. 179 f. 216v; WA, AWWo inv. nr. 43 f. 226 en 320.



de landmeters. Deze specialisten hadden geen vaste aanstelling, maar kregen per
dag uitbetaald. Zij waren van begin tot einde bij een bedijking betrokken, en
brachten samen met hun knechten een groot deel van het jaar in de polder door.
Pas nadat alle kavels na toewijzing op hun afmetingen waren gecontroleerd, nam
de behoefte aan hun expertise af. Met minstens 3 landmeters per polder, die ge-
durende 4 of 5 jaar ieder minimaal 100 dagen per jaar tegen een dagvergoeding
van 2,50 à 3 gulden werden ingehuurd, kunnen de door deze specialisten gede-
clareerde bedragen op bij elkaar vele duizenden guldens per bedijking worden
berekend. Daar waren de kosten voor het maken van één of meerdere kaarten
dan wel bij inbegrepen. De uitgaven aan notarissen, taxateurs en andere specia-
listen waren beduiden lager. Hun dagvergoeding lag op hetzelfde niveau als dat
van de gezworen landmeters, maar hun betrokkenheid was veel minder groot.

In het vorige hoofdstuk zijn we bij de Schermer ook nog een uitgavenrubriek
voor ‘alrehande saecken’ of, zoals wij zeggen, ‘diverse’ tegengekomen.242 Het
overzicht in tabel 5.6 maakt duidelijk dat niet alle polders van een dergelijke ver-
gaarbak gebruik maakten. De rekeningboeken van de Zijpe, de Purmer en de
Wijde Wormer kennen een dergelijke rubriek niet. Hierbij moet wel worden aan-
getekend dat de rekeningen van de Purmer vrijwel allemaal de laatste katernen
kwijt zijn, net dat gedeelte waarin deze rubriek doorgaans staat opgenomen. In
de Beemster liep de uitgaven onder een soortgelijke, nietszeggende verzamel-
naam het hoogst op, bijna 5 procent van het totaal. We komen hier uitgaven van
de meest uiteenlopende aard tegen. Als voorbeelden noemen we de uitgaven
aan kruiwagens, de betaling aan een molenmaker uit Graft als ‘inventeur’ van
molens met twee schepraderen en een genoegdoening voor de dijkgraaf van Uit-
waterende Sluizen, Elias Capelman. Deze laatst kwam niet alleen op voor de be-
langen van de Schermerboezem, maar wilde ook de schade die hij zelf van de be-
dijking meende te ondervinden, vergoed krijgen.243

5.10  Samenvatting en conclusies

De investeringen in de zeven landaanwinningsprojecten waarvan wij de gegevens
hebben achterhaald, liepen uiteen van ruim een half miljoen gulden in de Zijpe
en de Wijde Wormer tot tweeënhalf miljoen gulden in de Schermer (tabel 5.3).
Gezamenlijk vergden deze bedijkingen, die driekwart van de totale landaanwin-
ning in Noord-Holland boven het IJ in de jaren vóór 1650 voor hun rekening na-
men, bijna 8 miljoen gulden.244 De verschillen in bedijkingskosten waren groot.
In de Beemster was men 260 gulden per hectare kwijt, in de Starnmeer vier keer
zoveel. De overige polders, met uitzondering van de goedkopere Zijpe, lagen tus-
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sen deze twee uitersten in. In de droogmakerijen namen de kosten voor oud
land als uitgavenpost overal de meest prominente positie in (tabel 5.4). Van de
overige projectonderdelen wisselden ringdijk en ringvaart, molens en infrast-
ructuur elkaar in belangrijkheid af.

De Zijpe nam in elk opzicht een uitzonderingspositie in. Allereerst profiteerde
de polder in 1597 van restanten van bij vorige bedijkingen gerealiseerde werken.
Verschillende dijkvakken waren nog in zo goede staat, dat zij zonder meer in de
nieuwe ringdijk dienst konden doen.245 Sterk in het voordeel van deze bedijking
werkte verder dat geen grond hoefde te worden aangekocht. De polder bespaar-
de zich daarmee een uitgavenpost die bij de droogmakerijen doorgaans de num-
mer één positie innam. De hoge ligging van de polderbodem, tenslotte, maakte
het mogelijk om met één maaltrap toe te kunnen. Naast alle deze pluspunten was
de Zijpe in één opzicht in het nadeel. Daar waar dijkherstel geboden was, waren
de bedijkers meteen veel geld kwijt. De aan de omstandigheden aangepaste bouw-
technieken en de forse afmetingen van de zeewerende dijken maakten dat de uit-
gaven aan dit projectonderdeel hoger opliepen dan in de droogmakerijen. Maar
zelfs met deze handicap viel de definitieve bedijking van de Zijpe, uitgedrukt in
gulden per hectare, goedkoop uit. Zeker als we ons realiseren dat het contribu-
abele deel van de polder nog niet de helft van het oppervlak besloeg.

De droogmakerijen leken qua bedijkingsproblematiek en aanpak veel op el-
kaar. Meerdere factoren leidden niettemin tot sterk uiteenlopende kosten. De
belangrijkste zijn schaalgrootte, prijsstijgingen en een alsmaar strenger eisen-
pakket van de kant van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen.
Schaalgrootte uitte zich in de relatieve lengte van de ringdijk en ringvaart. Bij
overigens gelijke afmetingen (breedte en diepte) van de ringvaart waren kleine
polders duurder uit. In de Schermer wogen de voordelen van schaalgrootte niet
op tegen de eisen die Uitwaterende Sluizen aan de breedte van de ringvaart stel-
de. Ondanks de relatief kleine lengte van de ringdijk en ringvaart lagen de kos-
ten hiervoor in deze polder op vrijwel hetzelfde niveau als in de veel kleinere Wij-
de Wormer. Het schaalvoordeel liet zich ook gelden bij de aankoop van oud land.
Het benodigde oppervlak was immers gerelateerd aan de lengte van de ringdijk.
Bij de Beemster en Schermer liet deze wetmatigheid het in zoverre afweten, dat
hier ook voor de nieuwe uitwateringen land nodig was.

Voor de uitgaven aan molens maakte het in principe niet uit hoe groot de pol-
der was. Het aantal molens was immers gerelateerd aan het polderoppervlak.
Grote meren waren doorgaans echter dieper en extra maaltrappen leidden tot
hogere uitgaven. In de praktijk liep de molendichtheid - het aantal molens per
hectare – van polder tot polder sterk uiteen. Hoge concentraties waren vaak het
gevolg van hoogteverschillen binnen een polder, die een opsplitsing in kleinere
afdelingen nodig maakten. Het zuinigst sprongen de bestuurders van de Purmer
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met deze parameter om. Toen het molenbestand daar zijn definitieve opstelling
bereikte, telde de polder 148 hectare per molen. De Beemster en de Wijde Wor-
mer bleven hier niet ver bij achter. In de Schermer en de Heerhugowaard lagen
de verhoudingen stukken ongunstiger. Betrekken we de strijkmolens van de
Heerhugowaard mede in onze beschouwing, dan was de molendichtheid van die
polder bijna twee keer zo groot als in de Purmer. Een dergelijk verschil uit zich
vanzelfsprekend in de kosten.

In het vorige hoofdstuk kwam al naar voren dat de bedijkingsuitgaven van de
Schermer als gevolg van door Uitwaterende Sluizen opgelegde maatregelen met
ongeveer de helft omhoog gingen. De andere droogmakerijen kregen eveneens
met het hoogheemraadschap te maken en de Heerhugowaard daarnaast nog
met de bestuurders van de Raaksmaatsboezem. De projecten die daar uit voort-
vloeiden stuwden de kosten overal omhoog, maar nergens in die mate als in de
Schermer. De verhogingen bleven doorgaans ruim onder de 10 procent steken,
zelfs in de Beemster, waar de bedijkers een geheel nieuwe uitwatering moesten
aanleggen, en in de Heerhugowaard, die met 12 strijkmolens werd belast.

Geldontwaarding speelde gemeten naar huidige maatstaven geen al te grote
rol in de eerste helft van de zeventiende eeuw.246 Een doorgaande economische
groei zorgde echter wel degelijk voor een opwaartse druk op de prijzen en ook
de arbeidskosten gaven een stijging te zien. Volgens een door De Vries en Van
der Woude gemaakt overzicht van het verloop van het gemiddelde nominale
dagloon in West-Nederland groeide dit tussen 1600 en 1650 met bijna 50 pro-
cent, van 13 naar 19 stuivers (bijlage 7).247 De sterkste stijging deed zich voor tus-
sen 1620 en 1630. Met ongeschoolde arbeid als belangrijke, zo niet belangrijkste,
kostenfactor bij de bedijkingen moeten we verwachten dat deze stijging tot ui-
ting komt in de hoogte van de bedijkingskosten. De verschillende projecten von-
den immers meerdere jaren en soms decennia na elkaar plaats. Om dit na te kun-
nen gaan moeten we inzage hebben in de hoogte van de lonen die de aannemers
aan hun arbeiders uitbetaalden. De rekeningboeken laten zich daar echter niet
over uit. Die vermeldden slechts hoeveel een bepaald project kostte. Maar het
kwam ook voor dat er kleine klussen moesten worden geklaard, waar de bedij-
kers zelf arbeiders voor inhuurden en in die gevallen vinden we naast de uitbe-
taalde bedragen soms ook de hoogte van daglonen terug. Deze vertonen een
aanzienlijke spreiding, ook per bedijking, zodat het niet goed doenlijk is uit de
kleine database het gangbare loonniveau in een bepaald jaar af te leiden. Nemen
we de bedijkingen van de Beemster en de Schermer als voorbeeld, dan vinden we
niettemin een goede overeenkomst tussen de in de droogmakerijen gevonden
waarden en die in het overzicht van De Vries en Van der Woude. In de Beemster
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varieerden de door ons achterhaalde daglonen tussen de 12 en 14 stuivers ver-
geleken met een gemiddelde van 14 stuivers in dezelfde periode in West-Neder-
land. In de eerste helft van de jaren dertig komen we in de Schermer lonen te-
gen variërend van 16 tot 20 stuivers tegen 18 stuivers die De Vries en Van der
Woude opgeven.

In hoofdstuk 3 is al ter sprake gekomen dat de grote vraag naar arbeid bij de be-
dijkingen het soms moeilijk maakte om op de gewenste korte termijn voldoende
personeel te vinden. Dat dit in de lonen weerspiegeld werd, ligt voor de hand. We
moeten dan ook voorzichtig zijn met het trekken van harde gevolgtrekkingen uit
genoemde bevindingen. Te meer daar we niet weten of de arbeiders in dienst van
een aannemer evenveel verdienden als hun collega’s die rechtstreeks door de be-
dijkers werden ingehuurd. Gaan we hier echter vanuit en baseren we ons voor het
gemiddelde dagloon op de gegevens van De Vries en Van der Woude, dan bere-
kenen we een stijging van de arbeidskosten in de periode tussen de bedijkingen
van de Beemster en de Schermer van ongeveer 40 procent. 

Grond was een andere belangrijke kostenfactor en grondprijzen waren even-
eens sterk in beweging in de desbetreffende periode. Eerder kwam al ter sprake
dat de bedijkers van de Schermer voor aangekocht land per hectare bijna de helft
meer moesten betalen dan hun collega’s in de Beemster ruim twee decennia eer-
der. Deze prijsstijging lag in dezelfde orde van grootte als die van de arbeidskos-
ten.

Overzien we nu het hele plaatje, dan ligt de conclusie voor de hand dat het ver-
schil in bedijkingskosten tussen polders voor een groot deel op het conto van
prijsstijgingen komt. Vergelijken we de Beemster en de Schermer weer, dan kun-
nen we de hogere bedijkingskosten van laatstgenoemde droogmakerij daar voor
40 à 50 procent aan toeschrijven.

Het benodigde geld werd vrijwel geheel door investeerders bijeengebracht. Ge-
durende een periode van drie tot vijf jaar zagen zij een niet aflatende stroom van
omslagen op zich afkomen. Bij elkaar opgeteld liepen deze heffingen hoog op. Van
leningen werd weinig gebruik gemaakt en andere financieringsbronnen speelden
geen rol van betekenis (tabel 5.3). Alleen in de Schermer en de Starnmeer liep de
uitstaande schuld op, in de laatste polder tot 13 procent van de totale uitgaaf.

Zoals gezegd namen de zeven polders waarvan we de bedijkingskosten hebben
achterhaald driekwart van de landaanwinst in Noord-Holland boven het IJ vóór
1650 voor hun rekening. Willen we een schatting maken van de totale kosten van
landaanwinning in die periode, dan mogen we er niet zonder meer van uitgaan
dat de resterende bedijkingen per aangewonnen hectare even duur waren. We
moeten rekening houden met enkele bijzondere kenmerken van de niet bij ons
onderzoek betrokken projecten. De overige drooggemaakte meertjes waren zon-
der uitzondering klein en veel van de bedijkingen vonden al vroeg in de desbe-
treffende periode plaats.248 Deze kenmerken hadden een tegengesteld effect op
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248  Bijlage 1.



de kosten. De kleine oppervlakken maakten deze polders duurder, maar de vaak
lagere arbeidskosten en grondprijzen werkten gunstig uit. We weten niet in wel-
ke mate de voordelen tegen de nadelen opwogen. Nemen we een ruime marge,
waarin de bedijkingskosten per aangewonnen hectare varieerden van gemiddeld
de helft tot twee keer zo hoog als die van de bij de dit onderzoek betrokken pol-
ders, dan komen we op een totale uitgaaf van 9,5 à 13 miljoen gulden. De Vries
en Van der Woude schoten met hun raming van ‘minstens 10 miljoen gulden’
midden in de roos.249

5  Van de Zijpe tot de Starnmeer – inkomsten en uitgaven 309

249  De Vries en Van der Woude, 1995, 243.




