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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

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

van Zwet, H.

Publication date
2009

Link to publication

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

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

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

Download date:24 May 2023

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


6  Rendementen

6.1  Inleiding

Het door de investeerders op hun investeringen behaalde rendement kan op di-
verse manieren worden benaderd. In de meest voor de hand liggende methode
wordt de waarde van het aan het water onttrokken land, kort na drooglegging,
vergeleken met de hoogte van de investering. Gezien de schaarse beschikbaar-
heid van grondprijzen en de spreiding in waarden waar deze gegevens wel be-
schikbaar zijn, valt deze benaderingswijze echter moeilijk in de praktijk toe te
passen. Slechts een kleine minderheid van de nieuwe grondeigenaren deed zijn
landerijen al gelijk weer van de hand, zodat er maar weinig overdrachtsprijzen
tot stand kwamen. In die gevallen waar dat wel gebeurde, hullen de transportak-
tes zich meestal in stilzwijgen ten aanzien van de verkoopprijs. Een berekening
van het rendement aan de hand van de opbrengsten van de landerijen vlak na
hun ontginning blijkt eveneens moeilijk te realiseren. We hebben in geen enke-
le polder beslag kunnen leggen op exploitatierekeningen of andersoortige ad-
ministraties van boerenbedrijven uit de beginperiode. Ook pachtprijzen uit de
eerste jaren na de bedijking zijn maar mondjesmaat voorhanden. Er zat daarom
niet veel anders op dan de grond- en pachtprijzen over een langere periode te in-
ventariseren en deze vervolgens met de nodige voorzichtigheid te interpreteren.
Met deze benaderingsmethode kunnen we ons, ondanks alle lacunes, toch een
ruw beeld vormen van de financiële afloop van het bedijkingsavontuur, zoals dat
door de beleggers is ervaren. We krijgen zicht op de ontwikkeling van de waarde
van het drooggelegde land en komen zo te weten wanneer de participanten hun
gronden met winst van de hand konden doen en wat dat opbracht.

In de praktijk blijkt ook de ‘langere termijn’ benadering niet zonder proble-
men. Zelfs een inventarisatie die zich over meerdere decennia uitstrekte, levert
voor de meeste polders een bescheiden oogst aan grondprijzen op. Tevens wor-
den we, als gevolg van een grote variëteit in grondkwaliteit, ook binnen één en
dezelfde polder, geconfronteerd met sterk uiteenlopende prijzen. Van represen-
tatieve grondwaardes in een bepaalde periode is nergens sprake. Pachtprijzen lij-
den eveneens aan dit euvel, maar zij zijn tenminste in ruimere mate beschikbaar.
Het merendeel van de landerijen werd verpacht en de huurprijzen werden
meestal om de paar jaar vastgesteld.

In de jaren direct na de droogmaking was het vaak nog droevig met de nieuwe
landerijen gesteld. Op veel plaatsen liet de waterhuishouding te wensen over en
viel er als gevolg van te hoge, en soms ook te lage, waterstanden nog weinig met



het jonge land te beginnen. Zonder intensieve grondbewerking leverde het land
weinig op. Maar langzamerhand verbeterden de omstandigheden en kon het
nieuwe land beter met het oude land gaan concurreren. Deze kwaliteitsverbete-
ring vinden we vanzelfsprekend in de prijsontwikkeling terug. De veranderingen
in het prijspeil kunnen echter niet los worden gezien van fluctuaties in de eco-
nomie en de ontwikkeling van de grondprijzen in het omringende oude land. In
de eerste helft van de zeventiende eeuw stegen de prijzen overal in het Noorder-
kwartier uitbundig. In de loop van het derde kwart van de eeuw kwam echter een
einde aan de langdurige periode van hoogconjunctuur. Ook de agrarische sector
ondervond daar de gevolgen van. De prijsstijging stagneerde en geleidelijk zette
een daling in. We zullen bij onze analyse van de prijsontwikkeling in de polders
terdege met deze conjuncturele factor rekening moeten houden. Om de effec-
ten van een verbeterde bodemgesteldheid en een geoptimaliseerde waterhuis-
houding te kunnen onderscheiden van die van externe invloeden, was inzicht in
de ontwikkeling van grondprijzen in het omringende oude land gewenst. Prijs-
vergelijking tussen het nieuwe en het oude land stelt ons tevens in staat de prij-
zen in de jonge polders beter in perspectief te plaatsen. Bij het achterhalen van
grond- en pachtprijzen in het omringende land stuitten wij echter op het vrijwel
geheel ontbreken van bruikbare overzichten uit de desbetreffende periode. Di-
verse auteurs hebben al op deze gebrekkige kennis gewezen.1 Er restte ons dan
ook weinig dan het zelf opzetten van een bescheiden database.

Bij vergelijking van prijzen tussen polders onderling dient natuurlijk rekening
te worden gehouden met de uiteenlopende grootte van de morgen. Zoals we al
eerder gezien hebben maakten de Beemster, de Purmer en de Wijde Wormer ge-
bruik van dezelfde (Rijnlandse) oppervlaktemaat, maar in de Schermer was de
morgen 10 procent kleiner en in de Zijpe zelfs 21 procent. De morgen in de Wie-
ringerwaard, de Heerhugowaard en de Starnmeer was daarentegen iets groter,
zij het slechts 3 procent. Vooral eerstgenoemde verschillen zijn te groot om te
verwaarlozen. Toch zullen wij ons in onderstaande analyse vaak richten op prij-
zen per morgen. Voor rendementsberekeningen binnen één en dezelfde polder
is de grootte van de morgen niet relevant. Bij het raadplegen van eigentijdse do-
cumenten biedt deze aanpak het voordeel van herkenbaarheid. Alleen wanneer
het gaat om een vergelijking van prijzen tussen polders moet, waar nodig, wor-
den gecorrigeerd. Gezien de nauwkeurigheid van veel gegevens zal het achter-
wege laten van een dergelijke correctie echter niet snel tot een fout beeld leiden.

Voor het achterhalen van grond- en pachtprijzen is van diverse bronnen ge-
bruik gemaakt. Allereerst leverde beschikbare literatuur over het grondbezit
door de jaren heen in de Zijpe, de Wieringerwaard, de Beemster, de Schermer
en de Starnmeer de nodige bruikbare gegevens op.2 In deze studies lag de na-
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1  Van der Woude, 1972, 527-528; Kuys en Schoenmakers, 1981, 3.
2  Booy, 1993; Bouman, 1857, 267; Bremer, 1985 en 1989; Dekker, 1986, 1988, 1991 en 1998, passim; Dink-
la, 1989, 1990 en 1991 en Zijp, 1957, 39-44.
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druk weliswaar niet op landprijzen, maar diverse auteurs maken hier regelmatig
melding van. Bouman nam in zijn werk over de Beemster zelfs een tabel op, met
prijzen door de jaren heen.3

In de polderarchieven valt ten aanzien van grondprijzen betrekkelijk weinig te
vinden. Het meest informatief waren de stedelijke administraties opgezet in ver-
band met het beheer van stadskavels in de Beemster, de Purmer, de Wijde Wor-
mer, de Heerhugowaard en de Schermer. Deze dienden voor registratie van de
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3  Bouman, 1857.

Afb. 6.1  Polderwapens van de Zijpe en Hazepolder
(polderkaart van Jan Dirksz. Zoutman, 1665, gegra-
veerd door R. Persijn), de Wieringerwaard (aange-
bracht op de buitenmuur van het Polderhuis), de
Beemster (wapensteen in de Hornsluis te Schardam),
de Purmer (polderkaart van L. van Teylingen,
1627), de Heerhugowaard (polderkaart, gegraveerd
door Claes Jansz. Visscher naar Anthonis Metius,
1631), de Schermer (polderkaart (de ‘grote kaart’)
van Pieter Wils, 1635) en de Starnmeer (wapensteen
aangebracht op ’t Heerenhuis te Spijkerboor).
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overeengekomen pachtsom en de inning daarvan. Bij verkoop van kavels werd
daar eveneens melding van gemaakt.4 Notariële aktes vormen ook een interes-
sante bron, maar zij zijn helaas niet zodanig ontsloten dat gemakkelijk naar
grondprijzen kan worden gezocht. Helaas was daardoor de bruikbaarheid van
deze omvangrijke bron beperkt. Dat neemt niet weg dat dankbaar gebruik is ge-
maakt van door derden in overdrachtsaktes gevonden gegevens.5 De grondprij-
zen van het oude land om de droogmakerijen heen zijn terug te vinden in de re-
keningboeken aan de hand van de prijzen die de bedijkers betaalden voor de te
onteigenen strook land.6

Pachtprijzen kwamen met een grotere regelmaat tot stand dan transportprij-
zen en zijn over het algemeen makkelijker te achterhalen. Wij hebben vooral van
twee soorten bronnen gebruik gemaakt, namelijk van de hiervoor genoemde ad-
ministraties van het stedelijk grondbezit (rekeningboeken van de ‘extra-ordina-
ris thesaurier’ van de desbetreffende steden) en van belastingkohieren die wer-
den samengesteld met het oog op het Redres van de verponding. De op het
grondbezit in de polders gerichte rekeningboeken van Alkmaar en Purmerend
bieden een schat aan interessante en relevante informatie.7 Dankzij deze boeken
zijn veel huurcontracten bewaard gebleven en kunnen de overeengekomen
pachtsommen gedurende een reeks van jaren worden gevolgd. Jammer genoeg
werd de ‘extraordinaris’ boekhouding in beide steden in het midden van de ja-
ren veertig van de zeventiende eeuw stopgezet. De gegevens kwamen daarna te-
recht in de rekeningboeken van de ‘ordinaris’ stadsthesaurier. Dit laatste was
waarschijnlijk al vanaf het begin het geval bij enkele andere steden met bezittin-
gen in de polders, zoals Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. De rekeningboeken
van deze steden uit de desbetreffende jaren bevinden zich helaas niet meer in de
stedelijke archieven. Op het Redres van de verponding als informatiebron ko-
men we in de volgende paragraaf terug.

6.2  Hoogte van de investeringen

Om uitspraken over de behaalde rendementen te kunnen doen, moeten we al-
lereerst de hoogte van het geïnvesteerde bedrag kennen. Voor de doorsnee be-
legger bestond de investering uit twee componenten: het geld dat hij had be-
taald om in de bedijking te mogen participeren, verder aangeduid als de
inkoopsom, en de tijdens de bedijkingsjaren betaalde omslagen.
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4  WA, OA Purmerend, inv. nr. 152 en RAA, OA Alkmaar, inv nrs. 572 en 2220-2223.
5  Onze dank gaat uit naar J. Bremer voor gegevens met betrekking tot de Zijpe en de Wieringerwaard.
6  Voor het achterhalen van de bedragen die bij aankoop van het voor de bedijking benodigde omringen-
de land zijn betaald, is van de volgende bronnen gebruik gemaakt: de Beemster: Bouman, 1857, 274; de Wij-
de Wormer, WA, AWWo inv. nr. 242; de Heerhugowaard, RAA, AWH inv. nr. 255; de Schermer, RAA, AWS inv.
nrs 384-389 en de Starnmeer: RAA, AWSt inv. nr. 235.
7  WA, OA Purmerend, inv. nr. 152 en RAA, OA Alkmaar, inv nrs. 572 en 2220-2223.



De hoogte van het inkoopbedrag wisselde van polder tot polder en was verge-
leken met het gecumuleerde bedrag aan omslagen betrekkelijk klein. De in-
koopsom diende in eerste instantie tot dekking van de door de initiatiefnemers
gemaakte kosten in de aanloop naar een bedijking. Hierbij kan gedacht worden
aan uitgaven die te maken hadden met lobbyen in het Haagse regeringscentrum
en het over de streep halen van tegenstanders. Om veel meer dan reis- en ver-
blijfkosten en het fêteren van de onderhandelingspartners zal het echter niet
zijn gegaan. Geld kwam er bij het lobbywerk niet aan te pas. In plaats daarvan
kregen de belangrijkste tegenstribbelaars voorrang bij de uitdeling van de gron-
den en werd hen in sommige gevallen het betalen van de inkoopsom kwijtge-
scholden: zij werden ‘gegratificeerd’. Deze handelwijze vond ook veelvuldig toe-
passing bij het gunstig stemmen van hoge Haagse ambtenaren, die een
belangrijke stem hadden bij het toewijzen van het octrooi en wier invloed bij toe-
komstige beleidsbeslissingen te pas kon komen.

Voor het in bezit krijgen van de droog te leggen gronden, die grotendeels aan
de overheid (de ‘Grafelijkheid’) toebehoorden, hoefden de bedijkers niet in
eigen buidel te tasten. In plaats daarvan werden in het bedijkingsoctrooi afspra-
ken gemaakt, die inhielden dat de nieuwe grondeigenaren na afloop van een
vastgestelde periode een jaarlijks recht moesten betalen, de zogenaamde ‘Graaf-
lijkheids recognitie’. Volgens Bouman diende het via de inkoopsommen bin-
nengekomen geld in de Beemster wel tot betaling van het recht op gronden die
niet aan de overheid toebehoorden.8 Het betrof de Arenberger gronden, die de
bedijkers van de laatste eigenaar, Lambert Wijngaertsz. van Vollenhoven, hadden
overgenomen. In het in 1607 tussen de bedijkers van de Beemster gesloten ak-
koord valt dit niet met zoveel woorden terug te vinden. Er was slechts een clau-
sule opgenomen dat het via de inkoopsommen opgehaalde geld ‘tot gemeen
profijt’ van de bedijkers kwam: ‘Dat mede alle morgentalen, die wij uit kracht van
het octrooi zullen verkrijgen, ook door ons met algemeen advies of meeste stem-
men, op zekeren prijs zullen worden gesteld, om tot gemeen profijt betaald te
worden, zowel van diegene, die wij ook zelf uit de algeheele massa zullen bedij-
ken, als die wij aan anderen zullen verkoopen’.9 Met het ‘gemeen profijt’ hadden
de bedijkers hun eigen consortium op het oog.

Bij de droogmaking van de Purmer werd voor de overname van de gronden
van Volkert Overlander, heer van Purmerland, evenmin geld betaald. In plaats
daarvan zegden de bedijkers hem toe dat de toekomstige eigenaars van kavels
binnen het desbetreffende territoir een recognitie of erfpacht ‘te profijte van de
heere’ van 25 stuivers per morgen zouden betalen, ingaande 5 jaar na bedij-
king.10
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8  Bouman, 1857, 265.
9  geciteerd bij Bouman, 1857, 35.
10  WA, AWP inv. nr. 557.



Veel kosten hoefden de bedijkers in dit stadium dus nog niet te maken. Toch
maakten zij in alle droogmakerijen handig van de grote belangstelling gebruik
door bedragen te vragen variërend tussen de 27 en 46 gulden per ‘morgen wa-
ter’. Het heeft er alle schijn van dat zij het grootste deel van het op deze wijze bin-
nengekomen geld in eigen zak staken. De bedijkingsuitgaven werden er niet
mee bekostigd, anders zouden de rekeningboeken hier melding van hebben ge-
maakt.

In de polderarchieven valt weinig over de oogmerken van de inkoopsom en de
hoogte van de in de voorbereidingsfase gemaakte kosten terug te vinden. Alleen
in het archief van de Wijde Wormer zijn wij een afschrift tegengekomen van de
regeling die daar voor de uitgifte van de kavels water was opgesteld. Daarin was
opgenomen dat tot dekking van de vele kosten bij aanvraag en verkrijgen van het
octrooi boven de ‘principale kooppenningen’ nog eens 12 gulden per morgen
zou worden gevraagd.11 Hieruit blijkt dat de gemaakte kosten inderdaad be-
scheiden waren en dat het grootste deel van het aankoopbedrag een ander doel
moet hebben gehad, dat weinig anders kan zijn geweest dan het spekken van de
beurs van de organisatoren.

Tabel 6.1  Investering per morgen 

Zijpe Bm         Pur          Wor   Hhw        Sch       Str
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

inkoopsom gld/morgen 50a 27 40 55 27 27 40
omslagen gld/morgen 139 220 280 295 300 370 800

totale investering gld/morgen 189 247 320 350 327 397 840
totale investering gld/ha 269 290 376 411 373 514 958
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NB: voor aannames t.a.v. de inkoopsom zie tekst
a In de Zijpe hoefden de participanten zich bij de laatste bedijking niet meer in te kopen. Wel is
in deze tabel de waarde van de reeds in hun bezit zijnde gronden in de berekening meegenomen.
Bronnen: Rekeningboeken en resoluties van hoofdingelanden van de polders. Zie verder: Bouman,
1857, 264; WA, OA Purmerend inv. nrs. 94 en 323; WA, AWWo inv. nr. 6 en Van Zwet, 2004 'De fi-
nanciering van een droogmakerij in de 17e eeuw', 221.

De hoogte van de aankoopsom verschilde van polder tot polder (tabel 6.1). In de
Purmer en de Wijde Wormer waren de investeerders met bedragen oplopend tot
55 gulden per morgen meer kwijt dan in de Beemster en de Schermer, waar
slechts 27 gulden werd gevraagd.12 Van de andere polders zijn de aankoopprij-
zen niet bekend. Wel weten we dat toen de stad Alkmaar haar in de Starnmeer
bedongen kavels in 1636 van de hand deed, dus toen de bedijking nog groten-
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11  WA, AWWo inv. nr. 6 en nr. 29 f. 20.
12  Voor de Beemster zie: Bouman, 1857, 264: resoluties van hoofdingelanden 9 en 10 juli 1607; Purmer:
WA, OA Purmerend inv. nr. 94; Wijde Wormer: WA, OA Purmerend inv. nr. 323 en WA, AWWo inv. nr. 6;
Schermer: Van Zwet, 2004 ‘De financiering van een droogmakerij in de 17e eeuw’, 221.



deels plaats moet vinden, zij daar bedragen variërend van 36 tot 40 gulden per
morgen voor kreeg. De aankoopsom weerspiegelde waarschijnlijk de te verwach-
ten stijging van de grondprijs en tegen die achtergrond valt te begrijpen dat de
prijs van een morgen water bij doorverkoop geleidelijk steeg. Een jaar eerder
kreeg Alkmaar, bij teruggave van kavels die de bedijkers van de Schermer tekort
kwamen, 40 gulden per morgen uitgekeerd, in plaats van de 27 gulden die in
1633 als inkoopsom werd gevraagd. Dit betekende een forse stijging in twee jaar
tijd.13 Een jaar later, in 1636, wist zij bij verkoop van twee ondertussen gereedge-
komen kavels, al 60 gulden te bedingen.14

Voor de Heerhugowaard kennen we de hoogte van de aankoopsom niet en we
weten zelfs niet of de investeerders zich daar moesten inkopen. Bij gebrek aan
beter gaan we er vanuit dat dit wel het geval was en dat het bedrag gelijk was aan
dat in de Beemster en Schermer: 27 gulden per morgen. Bij de bedijking van de
Zijpe in 1597 was het mechanisme van inkopen niet aan de orde. De polder had
al meerdere bedijkingen achter de rug en het merendeel van de contribuabele
gronden was in handen van de vroegere ingelanden of hun erfgenamen. De ei-
genaren hadden de keuze tussen deelname aan de nieuwe bedijking of verkoop
van hun gronden. Voor zover we kunnen nagaan vertegenwoordigden die een
waarde van ongeveer 50 gulden per morgen.15 Ter wille van de rendementsbere-
kening zullen we dit bedrag bij het totaal van de omslagen voor deze polder op-
tellen. In het geval van de Wieringerwaard tasten we wat betreft de investerings-
kosten geheel in het duister. De lacune ten aanzien van de inkoopsom doet
daarom verder niet terzake.

De per morgen betaalde investeringsbedragen kunnen nu eenvoudig worden
berekend. Voor het totaal aan omslagen verwijzen we naar de vorige twee hoofd-
stukken en voor de inkoopsom gaan we er vanuit dat iedereen die moest betalen.
Het is niet duidelijk wie van de vrijstelling hebben geprofiteerd, zodat daar in het
verdere betoog geen rekening mee wordt gehouden. De resultaten zijn samen-
gevat in tabel 6.1. Gezien de parallel met de bedijkingskosten, die hiervoor aan
de orde kwamen, behoeven zij hier geen verder commentaar. Hoogstens willen
we er nogmaals op wijzen dat de inkoopsom slechts een bescheiden onderdeel
van de totale investering uitmaakte en dat het al of niet betrekken van deze pa-
rameter in de rendementsanalyse slechts in beperkte mate in de resultaten tot ui-
ting komt.
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13  RAA, AWS inv. nr. 384.
14  RAA, AWS inv. nr. 554.
15  Dekker, 1998, 24.



6.3  Pachtcondities

Bij de interpretatie van pachtprijzen als bron van inkomsten is het van belang te
weten of de verpachter de pachtsom geheel in eigen zak kon steken of dat hij een
groot deel weer kwijt was aan allerlei vaste lasten. Te denken valt daarbij aan om-
slagen, belastingheffingen en tegemoetkomingen in de door de pachter te ma-
ken kosten. De bruto pachtsom gaf vanzelfsprekend een vertekend beeld van de
opbrengst van een stuk land. Als de pachter daarentegen moest opdraaien voor
alle bijkomende kosten, was wel direct duidelijk hoeveel de verhuur opleverde.
In het geval van een netto huursom sprak men van ‘vrij geld’, als de onkosten er
nog vanaf gingen van ‘onvrij geld’ of ‘eensgeld’.

In de zestiende en zeventiende eeuw was het in het overgrote deel van het ge-
west Holland nog gebruikelijk om de huursom in vrij geld overeen te komen.16

Pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw kwam het systeem met onvrij geld
meer in zwang. De oorzaak van deze overgang lag waarschijnlijk in de omslag in
de economie. Steeds meer pachters konden hun polderlasten en belastingen
niet meer opbrengen en in die gevallen werden de grondbezitters voor de ach-
terstallige bedragen aansprakelijk gesteld. Om aan die ongewenste toestand een
einde te maken, gingen de landeigenaren er geleidelijk toe over om alle lasten
voor eigen rekening te nemen en deze door te berekenen in de huur.17 De door
ons onderzochte polders onderscheidden zich hierin, dat het concept van onvrij
geld daar al vanaf het begin opgang deed. Mogelijk zaten de polderbestuurders
hier achter. Het innen van de polderomslagen bij de over het algemeen niet on-
bemiddelde ingelanden was al geen eenvoudige klus, het aanspreken van de
armlastige boerenbevolking was naar alle waarschijnlijkheid onbegonnen werk.

Dat het bij de overeengekomen pachtsom in de polders om de bruto huur-
waarde ging, komt in allerlei administratieve overzichten duidelijk naar voren.
De term onvrij geld wordt regelmatig met zoveel woorden vermeld. De door de
steden Alkmaar en Purmerend speciaal voor hun gronden in de polders bijge-
houden boekhoudingen tonen aan dat zij de polderomslagen over de verhuurde
kavels betaalden.18 Ook de verpondingsregisters laten hier geen twijfel over be-
staan. In de desbetreffende kohieren laten de taxateurs zien hoe zij tot hun aan-
slagen kwamen.19 Zij vermelden voor iedere kavel de bruto huur en de hoogte
van de vaste lasten, leidden hier de ‘netto’ huur van af en gebruiken deze als ba-
sis voor de op te leggen belastingaanslag. Slechts een heel enkele keer werd in
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16  Kuys en Schoenmakers, 1981, 29. Volgens Kuys en Schoenmakers werden de Vroonlanden bij Alkmaar
en pachtgoederen in West-Friesland al in een vroegtijdig stadium op basis van ‘onvrij geld’ verpacht. In de
Beijerlanden werd het pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw gebruikelijk om op een systeem van
‘eens geld’ of ‘onvrij geld’ over te gaan: Baars, 1973, 115.
17  Baars, 1973, 116.
18  Zie voor de door Alkmaar bijgehouden administratie: RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 555-565 en voor Pur-
merend: WA, OA Purmerend inv. nr. 152.
19  RAA, AWZ inv. nr. 337; RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2205.



een huurcontract opgenomen dat de pachter de betaling van de verponding op
zich nam.20 Aanwijzingen voor pachtprijzen helemaal op basis van vrij geld zijn
wij nergens tegen gekomen.

Van der Woude is indertijd op de relatie tussen grond- en pachtprijzen inge-
gaan.21 Veranderingen in de grondprijs, zo stelt hij, zullen bij een systeem met
onvrij geld niet proportioneel in de huurwaarde tot uiting komen, aangezien de
vaste lasten daarin een stabiel element vormen. Het aan de grondwaarde gerela-
teerde deel van de pachtsom zou echter wel met de hoogte daarvan op en neer
moeten gaan, afhankelijk van de rentevoet. Er kon echter aan deze wetmatigheid
worden getornd. Van der Woude refereert daarbij aan omstandigheden, waarin
de situatie in de landbouw zo slecht werd, dat het voortbestaan van bedrijven op
grote schaal in gevaar kwam. In die gevallen kon de grondeigenaar bereid zijn de
pachtsom te verlagen tot een niveau beneden dat waarop hij zich van een rede-
lijk rendement verzekerde, in extreme gevallen zelfs tot onder dat van de vaste
lasten. Voor de eigenaar ging het er dan om te voorkomen dat de pachter voor
een onmogelijke opgave kwam te staan en uit de polder vertrok. Voortgaande ex-
ploitatie van de grond woog het zwaarst.

In de nieuwe polders deed dit fenomeen zich regelmatig voor. In de beginja-
ren waren de problemen extreem groot. De landerijen waren vaak nog drassig,
de grondsamenstelling hield te wensen over en alleen dankzij een jarenlang vol-
gehouden intensieve bemesting leverden de gronden wat op. Er werd veel ge-
vraagd van de financiële draagkracht van zowel de landeigenaren als van de boe-
ren die het land pachtten en met hun gezin van de opbrengsten rond moesten
zien te komen. De eigenaren mochten al blij zijn als hun uitgaven door de pacht-
som werden gedekt. Van een behoorlijk rendement op het geïnvesteerde ver-
mogen was voorlopig geen sprake. Over het algemeen waren zij echter vermo-
gend genoeg om deze klappen op te vangen. De positie van de pachters was
benarder. Over financiële buffers beschikten zij veelal niet. Soms waren de om-
standigheden zo slecht, dat zij hun betalingsverplichtingen niet konden nako-
men. Met het niet tijdig betalen van de huur of het verbreken van een contract
werd opmerkelijk clement omgegaan. In de huurcontracten was sprake van for-
se boetes en ‘twee suffisante borgen’ die zonodig aangesproken konen worden.
In de praktijk kwam het daar niet van. De grondeigenaren waren al blij als ze iets
ontvingen. Liever een klein beetje huur, dan niets. Ging een boer failliet, wat re-
gelmatig voorkwam, dan was er helemaal geen kijk op geld. In diverse polders
werd zelfs overeengekomen dat de pachter in het eerste jaar geen huur hoefde
te betalen. Hij moest dan wel de nodige inspanningen leveren om het land te
ontginnen: het slechten van oneffenheden, het verwijderen van ‘ruigte’ – na de
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20  Voorbeelden van deze uitzonderlijke maatregel, waarbij de pachter de verponding moest betalen, zijn
te vinden in de administratie van Purmerend met betrekking tot haar gronden in de Beemster: WA, OA Pur-
merend inv. nr. 152.
21  Van der Woude, 1972, 526-527.



bedijking overgebleven rommel, onkruid en riet – het graven van greppels voor
een betere waterafvoer, het plaatsen van afrasteringen en het opbrengen van
mest. Soms kreeg een pachter voor al dit werk zelfs geld toe.

In het begin hadden de partijen vaak nog niet door hoe moeilijk de omstan-
digheden waren. De in de Zijpe aanvankelijk overeengekomen huurprijzen ble-
ken al snel te hoog gegrepen en moesten worden aangepast. In de Wijde Wor-
mer, de Heerhugowaard en de Schermer lieten de grondbezitters zich
verblinden door de gunstige ervaringen in de Beemster en de nog niet zo lang
geleden drooggelegde Purmer. Maar ook in deze polders zakten de aanvankelijk
te hoog ingezette prijzen al snel naar meer realistische waarden, soms zelfs met
terugwerkende kracht.

In de huurovereenkomsten werden naast de huursom, de contractperiode en
de betaaltermijnen vaak allerlei clausules opgenomen. De belangrijkste bepaal-
den wat de pachter wel en niet met het land mocht doen en welke verplichtingen
hij kreeg opgelegd. Het was vrijwel altijd toegestaan om koeien te weiden of te
hooien. Op akkerbouw - het gebruik als ‘zaadland’ – waren de verhuurders over
het algemeen niet happig. De grond werd daarmee te veel uitgemergeld. Tegen
het voor eigen gebruik verbouwen van een klein stukje grond bestond echter
geen bezwaar. Op het niet nakomen van de verbodsbepalingen stond een forse
boete. Betalingen in natura kwamen voor, maar deze stelden weinig voor. Het
ging nooit om meer dan een paar lammeren, kalkoenen, kazen of zakken
graan.22 Soms liet de verpachter in de huurovereenkomst opnemen dat hij ge-
bruik kon maken van logeerruimte in de op het land neergezette boerderij en
dat de pachter voor vervoer heen en terug moest zorgen. Wij zullen deze posten
in het verdere betoog niet in onze beschouwing betrekken.

6.4  Belastingen

De nieuwe polders konden zich vanzelfsprekend niet onttrekken aan het inge-
wikkelde en uitgebreide stelsel van belastingen, waarmee de overheid met kunst
en vliegwerk probeerde aan de broodnodige financiën te komen.23 Voor het on-
derhavige onderzoek is de belastingheffing van belang, omdat de daarop betrek-
king hebbende documentatie een extra inkijk verschaft in de financiële gang van
zaken in de nieuw ontgonnen gronden. Diverse belastingen waren toegesneden
op het agrarisch bedrijf en de hoogte van de heffing was vaak indicatief voor de
opbrengst van het land of de intensiteit van het grondgebruik. Minstens even in-
teressant is de uitvoerige documentatie rond het verkrijgen van vrijstellingen
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22  Afspraken over leverantie van lammeren, kalkoenen, kazen en dergelijke kwamen in alle polders voor.
Zie ook: Zijp, 1957, 41.
23  Voor een overzicht van de belastingen in het gewest Holland zie: Engels, 1848, Sickenga, 1864 en Lies-
ker en Fritschy, 2004.



voor bepaalde belastingen, omdat daarin bijna altijd uitvoerig wordt ingegaan op
de financiële gang van zaken in de polder.

Verponding

Van oudsher behoorden de belastingen op onroerend goed, met name land, tot
de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de overheid. In de Bourgondische
tijd sprak men bij de heffing van belasting op onroerend goed van schildtalen of
morgentalen, aanduidingen die verwezen naar respectievelijk de naam van de
toenmalige munt, het schild, en de grootte van het grondbezit.24 In de loop der
tijd werd het schild als rekeneenheid vervangen door het pond en burgerde de
naam verponding voor deze belasting in. Een belangrijk verschil tussen de ver-
ponding en de schildtalen was dat, waar eertijds slechts werd gekeken naar de
hoeveelheid land, er bij de verponding ook rekening werd gehouden met de
waarde daarvan.25 Al snel na de aanvang van de Republiek werd het belasting-
stelsel onder de loep genomen en vanaf 1584 werden onroerende goederen be-
last met een heffing van een twaalfde deel (de 12e penning of 8,5 procent) van
de geschatte opbrengst in dat jaar. De hoogte van de verponding bleef geduren-
de enkele decennia ongewijzigd, maar in het begin van de twintiger jaren van de
zeventiende eeuw achtten de Staten van Holland en West-Friesland het raadzaam
de tarieven en heffingen in hun gewest te herzien.26 Niet alleen was de waarde
van de agrarische productie in de afgelopen periode sterk toegenomen, min-
stens even belangrijk was dat allerlei landerijen bij de laatste inventarisatie bui-
ten schot waren gebleven.27

In 1627 verschenen het ‘Redres Generael vande Verpondingen over den Lan-
de van Hollandt ende West-Vrieslande’ en de ‘Instructie voor de Wijckmeesteren
ende geswoorens etc’.28 De vernieuwde verponding werd vastgesteld op 20 pro-
cent van de zuivere huurwaarde: ‘opten vijfden penningh van de suyvere huy-
re’.29 Speciaal daarvoor aangewezen taxateurs kregen de opdracht nieuwe ko-
hieren samen te stellen van alle huizen en landen, waaronder de recent
‘aengewonnen / toe gemaeckte ofte bedijckte Landen’, met per perceel een op-
gave van de grootte van het land en de hoogte van de nieuwe aanslag, aangeduid
als het redres. De nieuwe polders ontkwamen dit keer niet aan de greep van de
fiscale autoriteiten. De taxaties in de reeds gereedgekomen polders vonden
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24  Engels, 1848, 54. De waarde van het schild varieerde met de tijd, maar was onder de laatste graven vast-
gesteld op 15 stuivers.
25  Engels, 1848, 148.
26  De in 1632 vastgestelde grondslag voor de verponding bleef tot het einde van de Republiek ongewij-
zigd, ondanks de forse schommelingen in grond- en pachtprijzen die zich in de tussenliggende periode
voordeden.
27  Engels, 1848, 150
28  RAA, AWS inv. nr. 233.
29  Het belastingpercentage voor huizen werd vastgesteld op 12,5 procent van de huur.



plaats in de jaren 1630-1632. De latere droogmakerijen kwamen in 1654 aan de
beurt, ter gelegenheid van een in dat jaar te heffen extra-ordinaris verponding.30

Omdat de verpondingswaarden waren gerelateerd aan de netto huurwaarde
rond 1630, vormen de belastingregisters een waardevolle bron bij het achterha-
len van pachtprijzen uit die periode. Toch dienen zij met enige terughoudend-
heid te worden gehanteerd. Als percelen werden verpacht, kwamen de vaste las-
ten bij het in de polders gehanteerde systeem van huurbetaling voor rekening
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30  Zoals later nog besproken zal worden, lagen de pachtprijzen in de jaren vijftig over het algemeen ho-
ger dan in de jaren dertig. In de Heerhugowaard en de Schermer, waar in de tussenliggende jaren veel werk
was verzet om de pas ontgonnen gronden in een betere staat te krijgen, had zich een relatief nog sterkere
stijging voorgedaan. Met hun late taxatie waren de polders dus duidelijk in het nadeel ten opzichte van ge-
bieden waar de inspectie begin jaren dertig had plaatsgevonden. Opmerkelijk genoeg zijn we deze consta-
tering nergens tegengekomen als argument om de verpondingsaanslag te verlagen. De polderbestuurders
gebruikten hun energie liever om een verlenging van de vrijstellingsperiode te te bewerkstelligen. Bij ge-
bruikmaking van verpondingswaardes als indicator voor de hoogte van de pachtprijzen moet bij vergelijk
tussen polders onderling met het bovenstaande rekening worden gehouden.

Afb. 6.4.1  ‘Placaet’ van het Re-
dres van de Verponding uit 1627,
met daarin de nieuw vastgestelde
regels voor belastingheffing over
onroerend goed. De Staten van
Holland en West-Friesland beslo-
ten tot een nieuwe taxatie van
alle onroerend goed om de verpon-
dingsaanslagen weer in overeen-
stemming te brengen met de in de
loop van de jaren sterk gestegen
prijzen.



van de eigenaar. Men sprak in een dergelijk geval van ‘eensgeld’ of ‘onvrij geld’.
In de vorige paragraaf is daar al in meer detail op ingegaan. Om de netto pacht-
opbrengsten te weten te komen, moesten de belastinginspecteurs de in huur-
contracten vastgelegde pachtsommen corrigeren voor polderomslagen en ande-
re jaarlijks terugkerende kosten. Pachtprijzen en omslagen konden eenvoudig
worden achterhaald. Lastiger lag dat met de uitgaven voor grondverbetering.
Soms was de kwaliteit van de landerijen dermate slecht dat er alleen na intensie-
ve bemesting nog iets mee viel te beginnen. De daarmee verband houdende kos-
ten kwamen in aanmerking voor aftrek, maar de hoogte daarvan was onderwerp
van debat. Er was de grondeigenaren veel aan gelegen hun kosten zo hoog mo-
gelijk op te voeren en de verleiding was dus groot de uitgaven bij opgave wat aan
te dikken. De taxateurs gingen uiteindelijk echter op hun eigen inzicht af en stel-
den zelf vast hoeveel mest redelijkerwijs noodzakelijk was om de gerealiseerde
pachtprijzen te kunnen handhaven.31 Of zij bij hun afweging objectief waren en
een juist oordeel velden, valt moeilijk na te gaan. In ieder geval is de gevolgde ar-
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31  RAA, AWZ inv. nr. 337.

Afb. 6.4.2  Voor de taxateurs
belast met de taxatie van onroe-
rend goed en vaststelling van de
verpondingsaanslagen verscheen
een handleiding (Instructie) met
daarin de regels waaraan zij zich
hadden te houden.



gumentatie niet altijd duidelijk en lijkt er soms sprake van een zekere willekeur.
Zo noteerden de ‘wijckmeesteren’ in 1630 bij hun inspectieronde in de Wijde
Wormer dat de polderlasten daar 8 gulden per morgen bedroegen.32 Het belet-
te hen niet slechts 5 gulden van de bruto pachtsom af te trekken om tot de zui-
vere huur te komen. In het belastingkohier maakten zij openlijk melding van
deze discrepantie.

De taxateurs hielden zich bij de vaststelling van de tarieven ook niet altijd aan
het voorgeschreven percentage van de zuivere huurwaarde. In de Zijpe verschil-
de het gehanteerde percentage van kavel tot kavel en lag vrijwel steeds boven de
24.33 De Zijpe lijkt in dit opzicht echter een uitzonderingspositie te hebben in-
genomen. In de overige polders was, voor zover we konden nagaan, wel steeds
sprake van de ‘vijfden penningh van de suyvere huyre’.34 Zo ook in de Heerhu-
gowaard waar geheel in overeenstemming met de opgegeven bedragen voor de
vaste lasten werd gecorrigeerd en de in 1654 opgelegde halve verponding tien
procent van de ‘suijvere huerpenningen sonder lasten’ bedroeg.35 Wij zullen er
bij gebrek aan meer informatie in het verdere betoog vanuit gaan dat, afgezien
van de genoemde gevallen, de opgelegde heffingen een goede afspiegeling zijn
van de netto huuropbrengsten op basis van het voorgeschreven percentage. Be-
langrijk is niettemin de constatering dat het gevolgde systeem enige willekeur
toeliet en dat we bij het hanteren van de verpondingsaanslag als maat voor de
zuivere huur bedacht moeten zijn op de mogelijkheid van inconsistenties.

De taxateurs leken zich ook in ander opzicht enige vrijheid voor te behouden.
In 1630 waren de grondeigenaren in de pas kort geleden drooggevallen Wijde
Wormer nog vrijgesteld van het betalen van de verponding. De taxatie in dat jaar
diende alleen om te weten te komen waar men na afloop van de vrijstellingspe-
riode aan toe was. Het heeft er alle schijn van dat de opstellers van het belasting-
register van mening waren dat de polder hiermee onbedoeld werd bevoordeeld.
De pachtsommen waren nog laag en de taxateurs gingen er waarschijnlijk vanuit
dat die na enkele jaren hard werken wel aan zouden trekken. Zij adviseerden
daarom de huren na afloop van de vrijstellingsperiode opnieuw te inventarise-
ren. In de praktijk kwam het hier niet meer van.

Ook in de rest van het gewest bleven de verpondingswaarden tot aan het ein-
de van de achttiende eeuw ongewijzigd.36 Wel stond het de polderbestuurders
vrij de tarieven binnen hun polder te herschikken, zolang het totale bedrag waar-
voor de polder te boek stond maar hetzelfde bleef. Ten tijde van het redres was
deze langdurige bevriezing van tarieven waarschijnlijk niet voorzien. In de voor-
afgaande jaren hadden de grond- en pachtprijzen een spectaculaire opwaartse
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32  WA, AWWo, inv. nr 266.
33  RAA, AWZ inv. nr. 337.
34  RAA, AWS inv. nr. 233: Instructie voor de Wijckmeesteren, 21 december 1627, artikel VIII..
35  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2205.
36  Engels, 1848, 150-152.



ontwikkeling doorgemaakt. Bij voortzetting van deze trend zou het voor langere
tijd achterblijven van de aanslagen nadelig voor de overheid uitwerken. Vanaf
het midden van de zeventiende eeuw trad echter een kentering in de economie
op en volgde er een periode met langdurig dalende prijzen. Een nieuw redres
kwam de voortdurend in geldnood verkerende overheid toen niet meer gelegen.

Toch zou de overheid het daarmee op den duur niet redden, de financiële pe-
rikelen werden nu en dan te groot. Met zekere regelmaat grepen de Staten daar-
om naar het wapen van de extra-ordinaris verponding, een buitengewone heffing
die zijn beslag kreeg naast en boven de jaarlijkse invordering van de ordinaris ver-
ponding. In 1654 vond de eerste invordering plaats en vanaf de tweede helft van
de zestiger jaren waren de extra-ordinaris verpondingen eerder regel dan uitzon-
dering. In het begin ging het slechts om een extra halve verponding, in latere ja-
ren vaak ook als een hele, anderhalve en in het midden van de negentiger jaren
zelfs als een dubbele extra verponding.37 In het laatste geval stond de totale be-
lastingheffing dus gelijk aan drie normale verpondingen. Alle polders waren in de
jaren na droogmaking voor een bepaalde periode van de ordinaris verponding vrij-
gesteld (tabel 6.2), maar bij de heffingen voor de extra-ordinaris verpondingen
konden ze niet op clementie rekenen. Vooral de grondeigenaren waren daarvan
de dupe, want van een doorberekening in de pachtprijzen kon in de meeste pol-
ders nauwelijks sprake zijn. De pachters hadden het al moeilijk genoeg.

De hoogte van de verponding geeft ons dus een indicatie van de netto huur-
prijs. De Beemster en de Wieringerwaard, en in iets mindere mate de Purmer,
staken met heffingen van gemiddeld 4 tot 5 gulden per morgen met kop en
schouders boven de andere polders uit. Hier ging het de ingelanden redelijk
voor de wind. De Zijpe daarentegen bleef steken op een gemiddelde aanslag van
net boven de 1 gulden per morgen en de Heerhugowaard kwam daar met 1,1
gulden niet veel bovenuit. Deze lage bedragen duidden op een moeizame gang
van zaken. De aanslagen in de Schermer, Starnmeer en Wijde Wormer, variërend
van 1,35 tot 2,1 gulden per morgen, waren niet veel hoger en wezen eveneens op
een povere kwaliteit van de grond.

Ook binnen de polders liepen de verpondingswaarden sterk uiteen. Vooral in
de Zijpe waren de verschillen groot. De polder kende in de zanderige gebieden,
waar de nollen en egalementsgronden lagen, grote stukken land waar zo weinig
mee te doen viel, dat de opbrengsten nauwelijks voldoende waren om de toch al
bescheiden kosten te dekken. De verpondingsaanslagen daar bleven beperkt tot
enkele stuivers per morgen en soms werden de eigenaren van deze zandgronden
helemaal van belasting vrijgesteld. Maar ook de beste kavels in de Zijpe, in de
polders A, B en F, werden met 3,5 gulden per morgen beduidend lager belast
dan de doorsnee kavels in de naburige Wieringerwaard.

De Heerhugowaard en de Schermer omvatten ook kavels die niet voor belas-

6  Rendementen 325

37  Van der Woude, 1972, 542.



tingbetaling in aanmerking kwamen, maar beduidend minder dan in de Zijpe.
De aanslagen in deze polders bewogen zich tussen dit absolute minimum en een
piek van even boven de 2 gulden. In de Wieringerwaard waren de onderlinge
verschillen nog kleiner. In Blok A, tegen de Zijpe aan, bevonden zich de slecht-
ste kavels. Dat het daar zo slecht nog niet was, blijkt wel uit de heffing van 3,80
gulden, die niet veel onder deed voor die van de beste gronden, gelegen in het
zuiden van de polder, tegen de oude Westfriese Zeedijk aan, waar 5,60 gulden
werd geheven. Ook in de Purmer en de Wijde Wormer waren de verschillen bin-
nen de polders minder uitgesproken dan in de Zijpe.

Imposten

Op de gebruikers van de gronden drukten allerlei imposten, zoals die op de be-
zaaide landen en het bezit van rundvee en paarden.38 Deze heffingen hielden
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38  Voor nadere details over deze belastingen wordt verwezen naar Engels, 1848, 106, 109, 114 en 137; De
Vries, 1876, 420-421 en Liesker en Fritschy, 2004, 321 en 323.

Tabel 6.2  Fiscale regelingen.

Zijpe     Wwd    Bm       Pur       Wor     Hhw     Sch       Str
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

bedijkingsoctrooi (jaar) 1596 1597 1607 1616 1624 1625 1631 1632

Verponding
in bedijkingsoctrooi verleende 
vrijstellingstermijn (aantal jaar) 20 10 15 30 15 15 15 15
heffing vanafa 1640 1663 1642 1656 nooit nooit 1682 1680
heffing weer afgeschaft  1671 1745 1755 ca 1750

Tienden
in bedijkingsoctrooi verleende 
vrijstellingstermijn (aantal jaar) 20 15 12 24 15 15 15 15
heffing vanaf 1640 1661 1643 1656

Grafelijkheids recognitie
in bedijkingsoctrooi verleende 
vrijstellingstermijn (aantal jaar) geen 8 7 7 geen 7 7 7
vastgesteld bedrag
(gld/morgen) geen 1 0,25 0,25 1,5 2 3 3
heffing vanaf nooit nooit nooit nooit

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NB: in die gevallen waar geen opgave wordt gedaan van het jaar waarin een bepaalde belasting-
heffing inging of werd afgeschaft, ontbreekt de desbetreffende informatie.
a In de Zijpe hoefden de ingelanden slechts de halve aanslag van een normale verponding te be-
talen. In de Wieringerwaard gold tussen 1663 en 1667 eveneens slechts een halve verponding; daar-
na werd de aanslag opgetrokken naar het gehele bedrag.
Bronnen: bedijkingsoctrooien en rekeningboeken van de polders.



geen rekening met bedrijfsresultaten, maar belastten het gebruik van grond en
vee. Het tarief op ingezaaid land bedroeg enkele stuivers per morgen voor elke
maand dat het land bezaaid of beplant was. De veeteelt kende zijn eigen heffin-
gen. Het bezit van koeien (‘hoornbeesten’) werd belast met 3 stuivers per maand
voor 2-jarige dieren, 6 stuivers voor oudere; ’s winters gold het halve tarief. De
veehouders werden via het koehouderszoutgeld nog eens aangeslagen. Voor
iedere melkkoe moesten 16 stuivers en 14 penningen per jaar worden opge-
bracht als belasting op het voor de kaasbereiding te gebruiken zout. De impost
op paarden (‘oorgeld’) was bepaald op 1 stuiver per maand voor paarden van 1
jaar oud en 2 stuivers voor oudere dieren; ook nu weer gold een halvering van
het tarief in de wintermaanden. Een simpele rekensom laat zien dat deze impos-
ten fors op de schouders van de toch al armlastige boeren drukten. Bij een ‘koe-
dichtheid’ van één koe per morgen bedroeg de hoornveebelasting bijna 3 gul-
den per morgen per jaar.39 Betrekken we ook nog het zoutgeld in onze
berekening, dan moest tussen de 3 en 4 gulden per morgen worden opgebracht.
Paarden waren aanzienlijk goedkoper. De belasting op de bezaaide landen bete-
kende een onkostenpost van ruim een gulden per morgen per jaar.

Grafelijkheidsrecognitie en tienden

Onder het grafelijke bewind was de gewoonte ontstaan om bij overdracht van te
bedijken gronden een jaarlijkse recognitie te vragen ter compensatie van het ver-
lies aan inkomsten uit deze domeinlanden.40 De Staten namen deze gewoonte
over en bedongen eveneens een jaarlijks te betalen ‘Grafelijkheids recognitie’.
Het bedrag varieerde van vijf stuivers per morgen in de Beemster en de Purmer
tot drie gulden in de Schermer en de Starnmeer (tabel 6.2). Alleen de Zijpe ont-
snapte in 1596 aan deze regeling, verrassend omdat Filips II in het octrooi van
1561 nog één gulden per morgen had bedongen.41 De hoogte van de recognitie
werd vastgesteld voordat een bedijking tot stand kwam en er bestond dan ook
geen enkele relatie met het economisch welvaren van de desbetreffende polder
in later jaren. Als bron voor het achterhalen van gegevens met betrekking tot be-
haalde rendementen is de grafelijkheidsrecognitie dan ook niet relevant. Gezien
de vele verzoeken tot verlenging van vrijstelling in later jaren, met daarbij uit-
voerige informatie over de stand van zaken in de polder, is deze heffing voor het
onderhavige onderzoek echter wel van interesse.
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39  Het aantal koeien per morgen grasland was vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de kwaliteit van de
grond. Over deze ratio zijn weinig gegevens bekend. Gijsbers beschreef de situatie in de vetweiderij van Jo-
seph Deutz in de Beemster rond 1680 en ging daar uit van 1¼ ‘beest’ per morgen: Gijsbers, 1999, 338. Voor
de Zijpe citeert Bremer uit diezelfde tijd voorbeelden van respectievelijk 1,7 en 1,1 morgen per koe. In de
Zeevang lag volgens Boschma rond het midden van de zestiende eeuw de verhouding op 1,4 morgen per
rund: Boschma, 2003, 256.
40  De Vries, 1876, 401 en 404. Zie ook Borger, De Achtermeer, 2004, 37-46.
41  Belonje, De Zijpe, 1933, 21. .



De tienden waren een heffing op de opbrengst van akkerbouw. Een ‘tiende’
van de oogst, diende volgens oud gebruik aan de landsheer te worden afgedra-
gen.42 Het betrof de teelt van allerlei graansoorten en gewassen als koolzaad en
vlas. Moestuinen waren niet aan deze vorm van belastingheffing onderworpen,
maar uit de desbetreffende registers van de Wieringerwaard blijkt dat deze uit-
zondering niet gold voor de teelt van bonen en kool.43

De tienden hadden vanzelfsprekend alleen wat te betekenen in polders, waar
op grote schaal akkerbouw kon worden bedreven, zoals in de Wieringerwaard en
in wat mindere mate de Zijpe. In diepe droogmakerijen waren de gronden over
het algemeen te drassig. In de praktijk kwam het erop neer dat naast de Zijpe en
de Wieringerwaard deze heffing alleen in de Beemster en de Purmer een rol van
enige betekenis heeft gespeeld. Het verschuldigde bedrag kon op twee manieren
tot stand komen. De voor deze ‘domeinbelasting’ verantwoordelijke Rekenka-
mer gaf er de voorkeur aan de inning in een openbare veiling te verpachten, om-
dat op deze wijze de hoogste opbrengst te verwachten was. De ingelanden waren
om dezelfde reden minder happig op een dergelijke gang van zaken. Zij waren
bij verpachting aan de grillen van een buitenstaander overgeleverd. Liever zagen
zij dat het polderbestuur in overleg met de rentmeester van Kennemerland, als
vertegenwoordiger van de Rekenkamer, de aanslag vaststelde. In de Zijpe lukte
het de polderbestuurders om de inning van de tienden gedurende ruim een hal-
ve eeuw in eigen handen te houden.44 Het door de polder op te brengen bedrag
liep geleidelijk op van 800 gulden in 1640 tot 2.200 gulden in de jaren zeventig.

In de Wieringerwaard, waar in 1661 met inning werd begonnen, zagen de
hoofdingelanden eveneens kans om de heffing in eerste instantie in eigen be-
heer te krijgen.45 De opbrengst van 4.500 gulden viel echter zo laag uit, dat de
Rekenkamer hier geen genoegen mee nam. De tienden dienden voortaan in het
openbaar te worden verpacht en de akkerbouwers kregen als gevolg vanaf 1664
met pachters van buiten de polder te maken. De opbrengst verdubbelde tot bij-
na 10.000 gulden. De jaarlijkse confrontatie met de pachters werd door de inge-
landen echter als uitermate irritant ervaren, zodat de hoofdingelanden sterke
aandrang op de Rekenkamer uitoefenden om de tienden in het vervolg weer zelf
te mogen innen.46 Dit verzoek werd in 1675 ingewilligd, op voorwaarde dat de to-
tale opbrengst op hetzelfde peil zou blijven als gemiddeld in de afgelopen tien ja-
ren. Om de aanslag eerlijk over de bouwkavels te kunnen verdelen, bleven de
oogsten ook onder de nieuwe regeling aan een jaarlijkse inspectie onderworpen.
In dikke registers werden de bevindingen vastgelegd.
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42  Engels, 1848, 11-15. In de praktijk komen we bij de ‘tiendheffing’ zowel aanslagen tegen van een tien-
de deel van de opbrengst als van een elfde deel. Dat laatste was onder andere het geval in de Wieringer-
waard: RAA, AWW inv. nr. 228.
43  RAA, AWW, inv. nr. 228. Zie ook Bremer, 1989, 30-36. .
44  RAA, AWZ inv. nr. 333.
45  RAA, AWW inv. nr. 232.
46  Jonker, 1960, 123.



Informatie over de tienden is informatief ten aanzien van de opbrengsten van
een perceel, maar anders dan bij de verponding werd bij deze belasting een per-
centage van de bruto opbrengst geïnd. Om het netto inkomen te berekenen die-
nen alle onkosten nog te worden afgetrokken. Aangezien we die niet kennen, is
de meerwaarde van deze heffing voor het onderhavige onderzoek beperkt. En
dit des te meer als we ons het gemarchandeer over de hoogte van de aanslag rea -
liseren, waardoor het verband met de werkelijke opbrengst verloren gaat.

Vrijstellingen

De Staten stelden zich steeds begripvol op ten opzichte van de nieuwe polders.
In de bedijkingsoctrooien zegden zij de bedijkers toe dat de investeerders voor-
lopig van belastingbetaling verschoond zouden blijven. Het lag in de lijn der ver-
wachtingen dat het nieuwe land voorlopig weinig opbracht en dat de ingelanden
in de eerste jaren na droogmaking op hoge kosten zaten. Naast de torenhoge be-
dragen, nodig om de dijken te versterken, de infrastructuur te completeren en
aanloopproblemen in de waterhuishouding te verhelpen, moesten zij zich grote
uitgaven getroosten om hun landerijen te ontginnen. Het graven van greppels
en afwateringsslootjes, het bouwen van stallen en schuren, het plaatsen van om-
heiningen, het ploegen van de grond en het opbrengen van aanzienlijke hoe-
veelheden mest, het vergde allemaal veel geld.

De lengte van de vrijstellingstermijn verschilde van belasting tot belasting en
van polder tot polder (tabel 6.2). Voor de verponding gold vaak een belasting-
vrije periode van 15 jaar, in de Wieringerwaard wat korter (10 jaar), in de Zijpe
(20 jaar), en de Purmer (30 jaar) wat langer.47 Op verzoek van de polderbe-
stuurders werd deze termijn voor de meeste polders een aantal keren verlengd,
in de Beemster zelfs al tijdens de bedijking, kort na de dijkdoorbraak van 1610.
Als argument voor verlenging gebruikten de hoofdingelanden steevast de ‘mise-
rabele’ positie waarin hun polder verkeerde, de bedroevende financiële gang
van zaken voor zowel grondeigenaren als pachters. De Staten wonnen dan advies
in van de Gecommitteerde Raden en als die hen van de redelijkheid van een
voorstel wisten te overtuigen, waren zij bereid het desbetreffende verzoek te ho-
noreren. Nauwe relaties tussen Statenleden en polderbestuurders kwamen een
gunstige besluitvorming ongetwijfeld ten goede.

In de Beemster en de Purmer, waar de zaken al snel een gunstige wending na-
men, zagen de Staten geen reden de ingelanden lang te ontzien. De Wijde Wor-
mer en de Heerhugowaard daarentegen, waar geen einde aan de misère leek te
komen, bleven tot aan de Bataafse tijd van verponding gevrijwaard. Tot een de-
finitieve vrijstelling gingen de Staten nooit over, maar de met grote regelmaat in-
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47  De duur van de vrijstellingstermijn staat steeds vermeld in het bedijkingsoctrooi. De Beemster had in
haar eerste octrooi een belastingvrije periode van 15 jaar verkregen. Na de rampzalige dijkdoorbraak in
1610 was daar een termijn van nog eens 15 jaar aan toegevoegd. In 1642 liepen de vrijstellingen af.



gediende verzoekschriften, waarin alle ellende en tegenspoed in veel detail werd
opgediend, sorteerden steeds weer het gewenst effect. De overige polders namen
een tussenpositie in. Gezien de slechte kwaliteit van de meeste gronden in de Zij-
pe verlengden de Staten de vrijstelling daar een aantal keren. In 1646, bijna 50
jaar na de laatste bedijking, was het echter afgelopen. Omdat de situatie nog
steeds verre van rooskleurig was, mochten de ingelanden voorlopig echter vol-
staan met een halve verponding. Pas in 1671 werd op een volledige heffing over-
gegaan. De Wieringerwaard kende een soortgelijke ontwikkeling. De hoofdinge-
landen van deze polder wisten herhaaldelijk verlenging van vrijstelling te
bewerkstelligen, maar in 1663 moest men ook daar gaan betalen. Gedurende 4
jaar bleef de heffing beperkt tot een halve verponding, vanaf 1667 werd het vol-
ledige bedrag geïnd. De Schermer en de Starnmeer wisten de verponding bijna
50 jaar buiten de deur te houden, tot respectievelijk 1682 en 1680.

Ook ten aanzien van de overige belastingen konden de polders op een zekere
mildheid rekenen. De meeste moeite hadden de gewestelijke bestuurders met
het opschorten van de jaarlijkse recognitie en tienden. Deze heffingen waren im-
mers in de plaats gekomen van de opbrengsten waarop gerekend kon worden
toen de te bedijken gebieden nog in handen van de overheid waren. Vrijstelling
betekende een achteruitgang in staatsinkomsten. Van de overige belastingen zou
zonder inpoldering geen sprake zijn geweest. Heel expliciet komt dit aan de
orde in een advies van de ‘Raden en Meesters van de Rekeningen’.48 Van alle vrij-
stellingen waren

‘Recognitie ende Tienden voor de Graeflijckheyt het essentieelst ... daer inne verschillende
van andere ’s Landts Middelen ende Impositien, dat dese laetste Middelen te vooren niet en
waren, ende met het expireren van het Octroy eerst verkregen werden, ende sulcks ’t eene -
mael als een conquest te rekenen zyn, maer de eerste reëlijck in den schoot van den Staet zyn
geweest. ende alleen van figuer verandert’.

De rekenmeesters gingen zelfs zover te stellen dat zolang de recognitie en tien-
den niet werden betaald, de ingelanden eigenlijk geen aanspraak op hun grond
konden maken:

‘dat de Bedijckers ofte hare Successeurs niet gesegt konnen werden een voet Landt ofte recht
van eygendom in de voorschreve Bedijckinge te hebben, soolange de voorschreve Recognitie,
gelijck de Tienden, die nu gebeneficeert werdt, successivelijck niet werdt voldaen’.

Ondanks deze zwaar wegende argumenten werd de voor sommige polders nogal
hoog vastgestelde recognitie al voordat tot betaling werd overgegaan, naar bene-
den bijgesteld. Uiteindelijk werd in de meeste polders zelfs blijvend van inning
afgezien. Voor de Beemster en Purmer zijn wij geen kwijtscheldingen tegenge-
komen, maar we hebben evenmin de hand kunnen leggen op documenten waar-
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48  RAA, AWH inv. nr 151; advies van de Rekenkamer aan de Staten van 26 juni 1704.



uit blijkt dat tot betaling is overgegaan. De tienden werden na verloop van tijd
wel bijna overal geïnd.

Samenvattend kunnen we vaststellen dat van alle belastingvormen waar de in-
gelanden mee te maken kregen, vooral gegevens over de verponding goed ge-
bruikt kunnen worden bij het achterhalen van de economische gang van zaken.
De hoogte van de aanslag was een directe maat voor de inkomsten die de grond-
eigenaren uit hun landerijen wisten te halen. Jammer voor de hedendaagse on-
derzoeker is alleen dat het om een momentopname ging, de stand van zaken in
1630. De lengte van de termijn waarover de ingelanden van betaling bleven vrij-
gesteld was, samen met de bijbehorende documentatie, indicatief voor het wel
en wee van de polders na verloop van tijd. Dat laatste geldt ook voor de andere
belastingen. In kwantitatief opzicht zijn die echter minder informatief. Kennis
van de hoogte van de diverse accijnzen is slechts interessant omdat het ons in-
zicht verschaft in één van de vele kostenposten waar de agrariërs mee te maken
hadden.

6.5  Rendementen

In het voorafgaande is al herhaaldelijk naar voren gekomen dat de omstandig-
heden binnen een polder, en zelfs binnen een kavel, drastisch konden uiteenlo-
pen. Dit als gevolg van variaties in bodemkwaliteit en hoogteverschillen, resulte-
rend in te hoge of te lage waterstanden. De bedijkers waren zich bij de verloting
van de kavels van deze onevenwichtigheden bewust en probeerden hier zo goed
mogelijk rekening mee te houden. In hoofdstuk 3 is uiteengezet hoe zij daarbij
te werk gingen.

In de loop van de tijd werden de verschillen door ontginning en een verbeter-
de waterhuishouding enigszins rechtgetrokken, maar van een gelijkwaardige si-
tuatie was binnen de meeste polders voorlopig geen sprake. Een uiteenlopende
intensiteit van bemesting dreef de marktwaarde van de gronden in een aantal ge-
vallen zelfs verder uiteen. Grond- en pachtprijzen vertoonden daarom, ook bin-
nen één en dezelfde polder, na verloop van tijd nog steeds een grote spreiding,
een sterk complicerende factor bij een rendementsanalyse. We worden gecon-
fronteerd met een grote variatie aan gegevens, waaruit het destilleren van ‘re-
presentatieve waarden’ een hachelijke zaak is. Schaarste aan gegevens is een an-
dere handicap. We zullen ons in onderstaande analyse moeten beperken tot het
aangeven van de grote lijnen, waarbij het al mooi is als duidelijk wordt hoe het
de meerderheid van de investeerders in een bepaalde polder is vergaan. Pogin-
gen om per polder tot een mathematisch verantwoorde, nauwkeurige bereke-
ning van de behaalde gemiddelde rendementen te komen, zijn gedoemd te mis-
lukken.
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De Zijpe

Een teleurstellende ontwikkeling van de de grond- en pachtprijzen in de Zijpe
mag nauwelijks verwondering wekken. Bedijking van het Zijper bekken stond uit
veiligheidsoverwegingen van oudsher hoog op de verlanglijst van de overheid,
maar aan de vruchtbaarheid van het te winnen land kon gerede twijfel bestaan.
Bij de eerste serieuze aanzet in 1555 tot inpoldering was het de ervaren water-
bouwkundige Andries Vierlingh een raadsel waarom iemand geld in een derge-
lijk project wilde stoppen.49 Uitgenodigd als adviseur zag hij op zijn kennisma-
kingsbezoek tot zijn verbazing ‘westwaerts ende noortwaerts anders niet dan
vliegende duijnsant wesende zeer lanck, diep ende breet’. Verbaasd vroeg hij de
grote animator van het project, Jan van Scorel, ‘wat prouffijt zij metten sande ma-
ecken wilden’. De initiatiefnemers lieten zich niet uit het veld slaan en de eerste
geslaagde poging tot inpoldering kwam tot stand. Dijkdoorbraken in de daarop-
volgende jaren gaven zee, zand en wind echter weer vrij spel.50

Het was echter niet overal even ongunstig gesteld. In het oosten en zuiden van
de polder lag er klei aan het oppervlak en was de grond alleszins geschikt voor
agrarische doeleinden. Om tot een eerlijke verdeling van de kavels te komen
werd ook bij eerdere bedijkingen onderscheid gemaakt tussen ‘goede’ en ‘slech-
te’ gronden. De in het octrooi van 1561 getroffen regeling om ‘de goede landen
met de kwade te egualleeren’ kwam erop neer dat de slechte gronden naar even-
redigheid over de eigenaars van de goede landen werden verdeeld, zodat hij ‘die
eigenaar was van meer goed dan kwaad land, bij het zijne nog moest accepteren,
zoveel morgentalen van het kwade, als hij van het goede reeds bezat’.51 In 1565
besloten de polderbestuurders alleen de zogenaamde ‘benedenlanden’, de
gronden gelegen in de polders A tot en met L, in de omslagheffing te betrekken
(afbeelding 5.2.1).52 In de jaren daarna werden de kavels in polder Q en een
deel van polder M aan het contribuabele deel toegevoegd. Samen met het in de
kavelcondities van 1598 opgenomen besluit ook de egalementsgronden voor-
taan omslagplichtig te maken, zij het voor een vijfde deel, hield deze regeling tot
in het begin van de twintigste eeuw in grote lijnen stand.53 De allerslechtste zand-
gronden, de zogenaamde ‘nollen’, werden van alle polderheffingen vrijgesteld.
Het oppervlak van zowel de contribuabele gronden als van de egalementen be-
droeg bijna 4.000 morgen, de nollen waren ongeveer 1.000 morgen groot.54
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49  Hullu, 1920, 292-306; Andries Vierlingh, Tractaet van Dijckagie.
50  Schoorl, 1985, 71-72. Zie ook: Belonje, 1933 (De Zijpe en Hazepolder) 14-15, 39 en 52-53 en Bremer, 1997,
26 en 32.
51  Belonje, 1927.
52  De ‘benedenlanden’ lagen lager dan de zanderige gronden in het westen van de polder.
53  De zanderige gronden, waar weinig mee te beginnen viel, werden aangeduid als egalementsgronden.
De goede landen waren immers met de slechte ‘geégalueerd’. De egalementsgronden waren altijd nog van
betere kwaliteit dan de nollen, regelrechte duingrond.
54  RAA, AWZ inv. nr. 180 f. 3 en RAA, AWZ inv. nr. 182, rekeningboeken uit 1603 en de jaren daarna.



Tabel 6.3  Verpondingsaanslagen in de Zijpe, 1630.

polderafdeling verponding
(gld/morgen)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A en B 2,7
C 1,2
D 2,4
E 2,2
F 2,9
G 1,4
H 0,9
J 0,8
K 0,7
L 2,2
M 0,5
N 0,8
O 0,4
P 0,8
Q 0,9
R 0,0
S 0,1
T 0,3
V 0,4

gemiddelde voor gehele polder 1,1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: de vermelde aanslagen hebben alleen betrekking op grond  en zijn exclusief de aanslag voor
huizen en andere belastbare objecten. De bedragen zijn op basis van een hele verponding.
Bron: RAA, AWZ inv. nr. 332.

De sterk uiteen lopende kwaliteit van de gronden in de Zijpe komt goed tot ui-
ting in de bedragen waarvoor ze bij het redres van de verponding in 1630 werden
getaxeerd (tabel 6.3).55 Geheel in lijn met de in 1565 vastgestelde onderverde-
ling kwamen de kavels in de polders A tot en met L en Q het hoogst uit de bus.
De gronden in de overige polders bleven daar, op een enkele uitzondering na,
royaal bij achter. De aanslagen - op basis van een hele verponding - liepen uiteen
van hooguit enkele stuivers per morgen in het voornamelijk uit nollen bestaan-
de noordwestelijk deel van de polder (polders R en S) tot bijna 3 gulden in de
aan de zuidoostkant gelegen polders A, B en F.56 Ook tussen de contribuabele
polders, die alle in gelijke mate aan de kosten van bedijking hadden bijgedragen,
kwamen grote verschillen voor. Vooral in de polders H, I, K en het contribuabe-
le deel van polder M bleven de heffingen aan de lage kant, over het algemeen
minder dan 1 gulden. Met inbegrip van de egalementen en nollen werd de tota-
le polder aangeslagen voor 9.612 gulden, 1,1 gulden per morgen. De contribu-
abele polders kwamen gemiddeld uit op ongeveer 2 gulden.
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55  RAA, AWZ inv. nrs. 332 (redres uit 1630) en 347 (herziene allocatie uit 1640).



Met het oog op de taxatie in 1630 werd elke kavel door de taxateurs bezocht
en op grond van de bevindingen werd de verpondingsaanslag vastgesteld. Ieder
stukje grond kreeg zijn eigen tarief. Voorlopig had dit weinig consequenties,
want de polder was nog van betaling vrijgesteld. Toen de vrijstelling in het begin
van de veertiger jaren ten einde liep, werd deze regeling waarschijnlijk als te in-
gewikkeld ervaren. In plaats daarvan werden per polder zoveel mogelijk unifor-
me tarieven ingevoerd, met waar de situatie daarom vroeg, differentiatie in een
beperkt aantal categorieën, aangeduid met A, B, C of D, al naar gelang de hoog-
te van de aanslag. Deze administratieve ingreep had geen consequenties voor het
totaal van de belastingopbrengst. Deze bleef gebaseerd op de uitkomst van de in-
ventarisatie in 1630.

Uitgangspunt voor de hoogte van de verponding was de opbrengst van een
stuk land na aftrek van alle lasten. Hiervoor is al aan de orde gekomen dat de
taxateurs zich bij het vaststellen van de netto huur niet altijd hielden aan de door
de eigenaars opgegeven exploitatiekosten en om tot de verpondingsaanslag te
komen om onduidelijke redenen een hoger percentage van de netto huur han-
teerden dan de voorgeschreven 20 procent.57 Voor ons doel doet dit echter niet
terzake. Belangrijker is dat wij dankzij de belastingkohieren de beschikking heb-
ben over zowel de bruto pachtsom als de netto-opbrengst van alle stukken grond
in de Zijpe in 1630. Gezien de grote spreiding is het ondoenlijk hier één repre-
sentatieve waarde uit te destilleren, daarvoor liepen de bedragen te veel uiteen.
In polder A bijvoorbeeld, één van de betere polders, reikten de hoogste pacht-
sommen tot 36 gulden per morgen, terwijl de laagste huren de 20 gulden nog
niet haalden. Netto kwam dit neer op opbrengsten van ongeveer 25 en 11 gul-
den.58 Gemiddeld lag de huur in polder A rond de 28 gulden, 17 gulden netto.
Op een investering van 189 gulden per morgen leverden deze landerijen, 30 jaar
na dato, dus een aantrekkelijk rendement. Deze waarden geven echter een te
rooskleurig beeld. In de overige polders lagen de opbrengsten over het alge-
meen aanzienlijk lager. Alleen in de polders B en F kwamen ook nog netto huren
van 10 gulden of meer per morgen voor, met uitschieters van 20 gulden in pol-
der F, maar daarmee was het wel gedaan. In het merendeel van de contribuabe-
le polders reikten de netto opbrengsten nauwelijks boven de nullijn. In veel ge-
vallen bleef de pacht zelfs bij de vaste lasten achter en moesten de eigenaren, na
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56  Ook binnen een polder of afdeling liepen de aanslagen sterk uiteen. Genoemde waarden zijn het ge-
middelde binnen deze polders. Hoewel geldbedragen indertijd in guldens (of ponden), stuivers (of schel-
lingen) en penningen werden uitgedrukt, zullen wij regelmatig van decimale guldens gebruik maken.
57  Veel landeigenaren in de Zijpe gaven aan 1 à 2 ‘koemis’ per jaar per morgen nodig te hebben, hetgeen
bij een prijsniveau van 4 gulden per eenheid neerkwam op een kostenpost van 4 tot 8 gulden per morgen.
De taxateurs volgden echter hun eigen inzicht. Een halve koemis per jaar was in hun ogen voor de meeste
kavels meer dan voldoende. Een ‘koemis’ is de hoeveelheid mest door één koe gedurende de stalperiode
geproduceerd.
58  Het veelal ontbreken van een aftrekpost voor mest bij de goedkopere kavels verklaart dat de netto-
huurprijzen dichter bij elkaar liggen dan de brutohuurprijzen.



vele jaren van verliezen nog steeds op hun grond toeleggen. In de egalements-
gronden en nollen was het zo mogelijk nog slechter gesteld, al genoten de
grondeigenaren daar het twijfelachtige voordeel van lagere lasten. In polder O
kon een enkele grondbezitter zich gelukkig prijzen met een netto-opbrengst van
enkele guldens per morgen, maar in zeker de helft van de percelen daar was de
huur onvoldoende om er de toch al lage omslag van 2 gulden per morgen mee
te betalen. Ook in polder R lag de bruto pacht veelal onder de 1 gulden en de
met zandduinen bedekte kavels in polder S brachten vrijwel helemaal geen huur
op. Alles bijeen genomen schetst het kohier uit 1630 een somber beeld. De
grondeigenaren in de Zijpe beleefden weinig plezier aan hun bezit. En dat ter-
wijl zij al drie decennia lang met man en macht hun best deden om de grond in
betere conditie te krijgen. Grote hoeveelheden zand waren verwijderd en een in-
tensieve bemesting had de prijzen van koemest in de wijde omgeving omhoog
gejaagd.59 Het hielp allemaal wel, maar voor de meeste ingelanden was de situ-
atie nog steeds zeer onbevredigend.

In de jaren daarvoor was het nog veel erger. De financiële perikelen uit de eer-
ste jaren van de polder worden treffend geïllustreerd in een register met pacht-
prijzen uit 1609 en 1614 van de kavels in het bezit van de overheid (grafiek 6.1).
Deze ‘Graaflijkheids’ kavels, werden telkens voor een termijn van 5 jaar verpacht
‘voor onvrij geld’; ‘dijk en molengelden als andere ongelden’ werden ‘bij de ver-
huerders gedragen’, zonder dat de ‘huerders daertoe iets hebben te gelden ge-
had’.60 In 1609 brachten de kavels in de contribuabele polders bruto tussen de 4
en 7 gulden per morgen op, met een uitschieter van 10 gulden. De nollen in pol-
ders S en V bleven daar met huurprijzen van een halve gulden per morgen ver bij
achter. Aangezien de jaarlijkse omslagen voor dijk- en molengelden ongeveer 3
gulden bedroegen en andere kosten daar nog bijkwamen, bleef er weinig voor de
eigenaar over. Toch bleken de in 1609 gecontracteerde prijzen te hoog gegrepen.
In 1614, bij het ingaan van een nieuwe 5-jaarlijkse contractperiode, kwamen aan-
zienlijk lagere huren tot stand, in sommige polders gingen ze met meer dan de
helft achteruit. Wel heel droef waren de ervaringen met een kavel in polder P. De
grond daar was in 1609 verpacht voor 2,5 gulden per morgen, achteraf gezien een
veel te hoge prijs, gezien de armzalige toestand waarin die verkeerde. De pachters
konden de huur niet opbrengen en trokken weg, met achterlating van de door hen
neergezette opstallen en in de wetenschap dat hun jarenlange inspanningen voor
niets waren geweest. Pas na enkele jaren braak te hebben gelegen lukte het weer
een nieuwe huurder te vinden, maar niet dan nadat de huur tot het schamele be-
drag van 9 stuivers per morgen omlaag was gebracht. Deze prijs bleek meer in over-
eenstemming met de realiteit. Geleidelijk aan kon de pachtprijs daarna weer naar
boven klimmen.61 Het verschijnsel van in de beginjaren te hoog vastgestelde pacht-
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prijzen, waarop later moest worden teruggekomen, was niet uniek voor de Zijpe.
We zullen het in meerdere polders tegenkomen.

De in grafiek 6.1 weergegeven data zijn in meerdere opzichten illustratief. Goed
komt tot uiting dat we voorzichtig moeten zijn met het interpreteren van een en-
kel datapunt. Dit als representatief voor het prijspeil in de hele polder beschou-
wen kan tot geheel verkeerde inzichten leiden. De kwaliteitsverschillen binnen een
polder waren daarvoor te groot. In 1609 liepen alleen al binnen de polder B de
huren van de Grafelijkheidskavels uiteen van 3,6 tot 12,4 gulden per morgen. Op-
merkelijk is verder dat een prijsvergelijking tussen kavels in verschillende jaren niet
altijd tot eenzelfde rangorde leidt. Bracht kavel a in polder B in 1609 (12,4 gulden
per morgen) bijna twee keer zoveel op als kavel d in dezelfde polder (6,7 gulden),
5 jaar later waren de rollen omgekeerd (4,4 versus 7,2 gulden). Alleen op basis van
voldoende gegevens kunnen conclusies van algemene aard worden getrokken. Wat
de Zijpe betreft laat het overzicht in grafiek 6.1 zien dat de grondeigenaren er in
1614 aanzienlijk slechter aan toe waren dan ten tijde van het redres van de ver-
ponding. Bruto leverde verpachting hooguit een rendement van 2 á 3 procent op
de oorspronkelijke investering. Na aftrek van kosten verdampte deze schamele op-
brengst en moest er in de meeste gevallen geld bij.

Naast de overzichten uit 1609, 1614 en 1630 beschikken we ook nog over een
document met gegevens uit 1622.62 In dat jaar legde een groot aantal ingelanden
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op verzoek van de hoofdingelanden een beëdigde verklaring af over de huur die
zij ontvingen en de exploitatiekosten die daar vanaf gingen. Hoewel dat er niet
bij wordt vermeld, lijkt het waarschijnlijk dat de hoofdingelanden de verkregen
informatie wilden gebruiken bij hun poging de vrijstellingstermijn van verpon-
ding te verlengen. Het kan dus zijn dat zij selectief te werk zijn gegaan en alleen
ingelanden met teleurstellende ervaringen hebben benaderd. We moeten daar-
om voorzichtig zijn met het trekken van conclusies. Niettemin spreken de verza-
melde gegevens duidelijke taal. De pachtprijzen kwamen bijna niet boven de 10
gulden per morgen uit, meestal bleven ze daar ver onder. Naast de informatie
over pachtprijzen en een enkele keer over grondprijzen verschaft het document
ons ook allerlei andere inzichten. Zo lukte het Eduard Jacot van Axele zelfs tegen
de lage vraagprijs van 6,5 en 8,5 gulden per morgen niet om een pachter vinden
voor twee kavels in polder A, toch één van de betere. Op een ander perceel ging
de grondeigenaar ermee akkoord dat de pachter zijn huur voortijdig opzegde.
Die zag geen kans nog langer de pacht op te brengen. David Colterman, rent-
meester en baljuw van Kennemerland, verklaarde dat hij het grootste deel van
zijn land, 60 morgen groot, had ‘bebout’, ingezaaid met tarwe en andere land-
bouwproducten, maar dat hij daarvan ‘seer cleijne off geene profijten genoote’
had. Hij had er daarom maar weer grasland van gemaakt.63 Het document straal-
de van begin tot einde misère uit.

Uit de jaren direct na de bedijking hebben we geen pachtprijzen terug kun-
nen vinden. We kunnen echter rustig aannemen dat de situatie toen niet beter
was. De verleiding voor de wat minder kapitaalkrachtige investeerders om hun
grond van de hand te doen, moet dan ook groot zijn geweest. Een vluchtige stu-
die laat echter zien dat de meeste grote investeerders hardnekkig aan hun lan-
derijen vasthielden.64 Enkelen onder hen, waaronder Jan Bincken, Maarten van
Papenbroek en Abraham van Tongerloo, aarzelden zelfs niet hun bezittingen
fors uit te breiden. Dit kan duiden op een onbegrensd vertrouwen in de toe-
komst, maar evenzeer op een geringe belangstelling van andere kopers en, daar-
mee samenhangend, lage grondprijzen. Waarschijnlijk speelden beide factoren
een rol. De ingelanden hadden bijna 190 gulden per contribuabele morgen
moeten neerleggen en verkoop tegen al te lage prijzen kwam neer op kapitaal-
vernietiging. Beter was het te wachten op betere tijden.

Anna van Bocholt, dochter van de vroegere grootgrondbezitter Godert van
Bocholt, wilde wel haar moeizaam bevochten bezit in de polder zo snel mogelijk
te gelde te maken en daardoor was er al gelijk sprake van een groot aanbod van
kavels, met een mogelijke negatief effect op de prijzen.65 Zij bezat nog maar een
deel van de oorspronkelijke bezittingen van haar vader, maar de 907 morgen die
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63  Zijp, 1957, 41.
64  Uitgebreide documentatie over het grondbezit in de Zijpe is te vinden in: Dekker, 1986, 1988 en 1991,
passim.
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zij tussen 1598 en 1602 op de markt bracht, maakten een substantieel deel van de
polder uit.66 Ook het faillissement enkele jaren later van Jan Bincken zal niet
hebben meegeholpen om de grondprijzen omhoog te krikken. Ook nu weer
kwamen vele honderden morgen grond in korte tijd op de markt.67

Over de verkoopprijzen die Anna van Bocholt wist te realiseren zijn we goed
ingelicht dankzij het speurwerk van Van Bocholt’s biograaf.68 In totaal kreeg zij
voor haar gronden 75.000 gulden in handen, gemiddeld 83 gulden per morgen
inclusief de boerenbehuizingen die er op stonden. De contribuabele landen va-
rieerden in prijs tussen de 80 en 183 gulden per morgen, de kwalitatief armere
gronden brachten niet veel meer op dan 20 à 30 gulden. De investeringskosten
werden bij verkoop kort na de bedijking dus lang niet goed gemaakt. Als we ons
realiseren dat exploitatie van de gronden in deze jaren ook nog zware verliezen
opleverde, dan is het duidelijk dat Anna van Bocholt voor een moeilijke keus
stond, toen zij besloot haar erfdeel te gelde te maken. Verkoop betekende ac-
ceptatie van een fors kapitaalverlies, vasthouden aan haar gronden betekende
aanhoudende exploitatieverliezen. Haar verafgelegen domicilie met de daaraan
verbonden onzekerheden ten aanzien van het beheer van de bezittingen in de
Noord-Hollandse polder gaf waarschijnlijk de doorslag.

Het aantal verkoopprijzen in latere jaren, waarop we de hand hebben kunnen
leggen, is beperkt, en de datapunten vertonen een grote spreiding (grafiek
6.2).69 Zoals te verwachten vinden we een goede relatie tussen de grondprijs en
de hoogte van de verponding. De hoogste grondprijzen werden gerealiseerd in
de contribuabele polders A tot en met L en de laagste in de zanderige gebieden
van polders K tot en met V. Zo laag als in het begin bleven de grondprijzen niet.
Grondverbetering en een algehele prijsstijging deden hun werk. Maar spectacu-
lair was het allemaal niet. Zelfs in de piekjaren rond 1650 wisten alleen kavels in
de betere polders boven de 500 gulden per morgen uit te stijgen. Bedragen van
700 gulden of meer kwamen vrijwel niet voor. Vergeleken met de elders in de
Noord-Hollandse polders gerealiseerde prijzen was dit aan de magere kant. In de
naburige Wieringerwaard was 700 gulden tijdens de topjaren in het midden van
de eeuw min of meer een ondergrens. In de succesvolle Beemster lagen de prij-
zen rond die tijd veelal ruim boven de 1.000 gulden en was 1.200 gulden heel
normaal. Om tot een niveau van 500 à 600 gulden in 1650 te komen, had de pol-
der een halve eeuw nodig gehad. De waardevermeerdering van de oorspronke-
lijke investering, 189 gulden per morgen in 1597, kwam overeen met een stijging
van 2 procent per jaar, een bescheiden percentage als we in aanmerking nemen
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dat exploitatie ook al geen riante resultaten opleverde. Voor het merendeel van
de gronden bleven zelfs deze weinig bevredigende prijsniveaus buiten bereik.

Kregen de ingelanden van de Zijpe in de eerste halve eeuw na de definitieve
bedijking met een teleurstellende prijsontwikkeling te maken, in de jaren daar-
na werd het alleen nog maar erger. Zoals overal elders in het Noorderkwartier
konden de prijzen het niveau van de jaren veertig en vijftig niet vasthouden en
begonnen ze rond 1660 aan een duikvlucht naar beneden. In de jaren tachtig en
negentig werd zelfs de 400 gulden al niet meer bereikt. De armere gronden
brachten toen hoogstens nog enkele tientallen guldens op. De daling zette tot
ver in de achttiende eeuw door.70 Zo bedroeg de gemiddelde grondprijs volgens
een opgaaf van het polderbestuur in 1762 nog maar 125 gulden.71

In het bovenstaande hebben we stilgestaan bij de prijsontwikkeling in de pol-
der in relatie tot de tijdens de bedijking gedane investering. Voor de grondbezit-
ters in later jaren was het echter veel belangrijker wat hun landerijen opbrachten
ten opzichte van de waarde van de grond op dat moment. Bij een te laag rende-
ment had het weinig zin de kavels vast te houden. In dit verband komt het goed

6  Rendementen 339

70  Zijp, 1957, 43.
71  Bremer, 1997, 84.

0

200

400

600

800

1000

1200

1580 1600 1620 1640 1660 1680 1700 1720

pr
ijz

en
 in

 g
ul

de
ns

 p
er

 m
or

ge
n

polderafdelingen A t/m L polderafdelingen K t/m V

Grafiek 6.2  Grondprijzen in de Zijpe, 1600-1700.

Bronnen: Bremer, 1997, 46; Dekker, 1986-1991, passim en 1998, 9-31.



uit dat van enkele landerijen die in 1630 aan de erven van de Amsterdamse bur-
gemeester Barthold Cromhout toebehoorden, zowel de pachtprijzen als de ge-
taxeerde grondwaarden bekend zijn (tabel 6.4).72 Corrigeren we de huurop-
brengsten voor de vaste lasten, dan bedroeg de netto opbrengst van deze
gronden hooguit 1 procent. Elders in de polder was het niet veel beter. Hier en
daar kwamen in 1630 zuivere huren van boven de 20 gulden voor.73 In die geval-
len ging het om relatief goede gronden, waarvan de verkoopwaarde 500 gulden
of meer gehaald zal hebben en het rendementspercentage dus in de buurt van
de 4 procent kwam. Maar dit waren de uitzonderingen. In de meeste delen van
de polder bleef de netto huur onder de 5 gulden steken, zodat de rendementen
daar, zelfs bij aanmerkelijk lagere grondprijzen, niet boven de 2 procent uitkwa-
men. Deze lage rendementspercentages lijken erop te wijzen dat de grondprij-
zen, hoe laag dan ook, eigenlijk nog aan de hoge kant waren. Ook door Zijp is de
overtrokken verhouding tussen koop- en pachtprijzen geconstateerd.74 Hij con-
cludeerde dat deze dispariteit niet kon voortduren en verbaasde zich niet over de
grote daling van de grondprijzen die later inzette. Het verschijnsel van lage
pachtprijzen ten opzichte van de waarde van de grond was niet uniek voor de Zij-
pe. We zullen het in alle polders tegenkomen.

Tabel 6.4  Op eenzelfde perceel in de Zijpe betrekking hebbende grond- en pachtprijzen, 1630.

polderafdeling grondprijs pachtprijs
(gld/morgen) (gld/morgen)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
C 425 10
J en O 300 7
P en V 190 2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: Genoemde grondprijzen kwamen tot stand bij taxatie van landerijen van de erven van Barthold
Cromhout.
Bron: Zijp, 1957, 43.

De tegenslagen waarvoor de Zijper ingelanden zich gesteld zagen, komen goed
tot uiting in de vele verzoekschriften met betrekking tot allerlei fiscale vrijstellin-
gen. Ten aanzien van de verponding en de tienden was hen in het octrooi van
1596 een vrijstelling voor een periode van 20 jaar verleend. Gezien de weinig
rooskleurige toestand in de polder na afloop van deze periode, was er de Zijper
bestuurders veel aan gelegen de vrijstellingstermijn verlengd te krijgen. De ar-
gumenten die zij naar voren brachten waren van drieërlei aard.75
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Allereerst klampten de bestuurders zich vast aan de tekst in het bedijkingsoc-
trooi, waarin was gesteld dat de vrijstellingstermijn pas werd geacht in te gaan na
het voltrekken van de dijkage. De term ‘voltrekken’ was voldoende vaag om een
ruime interpretatie toe te laten en de polderbestuurders maakten daar dankbaar
gebruik van. In het octrooi waren de hoogte en breedte van alle dijken nauw-
keurig gespecificeerd, maar deze afmetingen waren bijna nergens gerealiseerd.
De hoofdingelanden stelden dan ook dat de bedijking nog steeds niet was vol-
tooid en benadrukten dat daar goede redenen voor waren. De Staten hadden er
in hun octrooi op aangedrongen de bedijking ‘met den aenstaende Jare vyfthien
hondert seven en tnegentigh by der handt te nemen en binnen dien Jare (is het
mogelijck) te voltrecken, in conformité van de royinge’.76 Een dergelijk tempo,
zo redeneerden de polderbestuurders, hadden zij de ingelanden echter niet aan
kunnen doen. De kosten van de bedijking waren zelfs met een meer gefaseerde
aanpak al de pan uitgerezen. Met een nog grotere inzet van personeel en mate-
riaal en als gevolg hogere omslagen zou het moeilijk zijn geweest de ingelanden,
‘die nu tot kennisse waren gekomen vande lightigheyd’ van hun gronden en on-
der wie zich al onlusten hadden voorgedaan, in het gareel te houden.77 De be-
dijkers hadden het verstandiger geoordeeld, ‘als aen een quade draet treckende’
de werkzaamheden in een rustiger tempo uit te voeren en de uitgaven over de ja-
ren te spreiden. Er was hen alles aan gelegen de ingelanden niet te ‘ontmoedi-
gen’ en te voorkomen dat zij de ‘dijkagie (zouden) verlaten’. Zij hoopten op
deze wijze ‘de onlustige participanten in lust ende couragie te houden’. Het ar-
gument van later dan gepland klaar gekomen dijken komen we later ook in di-
verse andere polders tegen.

Als tweede argument brachten de polderbestuurders de hoge onderhoudsuit-
gaven naar voren. De werken ‘van de dijkagie waren extraordinaris van zeer lang
ende groot begrip’ en in de loop van de jaren waren daar allerlei eisen bijgeko-
men.78 Er waren eigenlijk nooit jaren geweest waarin geen dijken hoefden te wor-
den verhoogd en verzwaard. De bedijkingskosten waren daardoor minsten de
helft hoger uitgevallen dan de hoogste raming eertijds. En tot overmaat van
ramp, zo brachten de polderbestuurders als derde argument naar voren, viel de
kwaliteit van de drooggevallen gronden sterk tegen. Men had gehoopt dat de
‘zandlanden’ van de Zijpe van dezelfde kwaliteit waren als elders langs de Hol-
landse kust, maar het tegendeel was waar. Veel landen waren ‘zo sober in deugd
bevonden’ dat deze, aldus een verzoekschrift uit 1621, te koop werden aangebo-
den voor ’12 of 15 of 20 of 25 gulden per morgen’ en waar mest was opgebracht
voor prijzen tussen de 40 en 70 gulden.79 Pachters met een meerjarig contract
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werden ondanks hun lage huur ‘gefrustreerd in hun hoop. Zij hebben haar sel-
ven opgegeten ende geconsumeert’.80

De inspanningen van de Zijper bestuurders sorteerden pas na lang aanhou-
den effect. Ondanks herhaalde verzoeken en ‘remonstranties’ bleef een positief
antwoord van de Staten in eerste instantie uit. Nanning van Foreest, ontvanger
van de gemene middelen in het district Alkmaar, achtte na het redres van de ver-
ponding in 1632 de tijd dan ook rijp deze belasting te innen en bij ‘faulte van-
dien’ de polderbestuurders in gijzeling te nemen. Er volgde wederom een bar-
rage van verzoekschriften, eerst aan de Gecommitteerde Raden, vervolgens aan
de commissarissen op ’t redres van de verponding en uiteindelijk aan de Sta-
ten.81 Ook nu weer schoven de verantwoordelijke instanties de beslissing voor
zich uit. Er werd een commissie van onderzoek ingesteld, waarna een lange pe-
riode van stilzwijgen volgde, maar in 1640 viel het besluit. De Zijper ingelanden
moesten gaan betalen. Wel kregen zij de toezegging dat het voorlopig slechts om
een halve verponding ging. In de jaren daarna probeerden de polderbestuur-
ders regelmatig deze beslissing terug te draaien, maar voorlopig zonder succes,
al was de toestand in de polder nog steeds verre van rooskleurig. In 1663, toen de
termijn van halve verponding weer verlengd moest worden, werd nogmaals uit-
voerig ingegaan op de ‘slechtigheid van de meeste landen’.82 De grondopbreng-
sten waren nog steeds pover, de jaarlijkse kosten bleven hoog en alleen tegen af-
braakprijzen konden de ingelanden hun landerijen kwijt. De bestuurders
duidden deze aan als ‘stuivers en Rosenobels landen’, die niet dan wat waardelo-
ze munten opbrachten.83 Ruim 60 jaar na de bedijking, zo stelden ze, gingen
zelfs contribuabele gronden regelmatig voor minder dan 100 gulden per mor-
gen van de hand en in het merendeel van de kavels werden de polderomslagen
niet door de opbrengsten gedekt. Niemand van de oorspronkelijke investeerders
had ‘voordeel uit de dijkage’ kunnen trekken; allen hadden ‘grote schade gele-
den’ en waren daarbij ‘bedurven ende geruineert’. Het leidde allemaal tot niets.
De regeling waarbij een halve verponding moest worden betaald, werd ondanks
het indringend betoog met 8 jaar verlengd. Na afloop van deze termijn zagen de
Haagse bestuurders de ernst van de situatie echter in. De betalingsverplichting
werd ingetrokken. In de jaren daarna ging het alleen maar verder bergaf en het
is dan ook niet verwonderlijk dat de polder haar bevoorrechte fiscale positie tot
aan het einde van de Republiek behield.

Voor de tienden geldt een soortgelijk verhaal. Ook nu weer bleven de polder-
bewoners tot 1640 vrijgesteld en werd daarna een gunstige regeling overeenge-
komen.84 De inning werd niet in het openbaar verpacht, een procedure die over
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het algemeen tot hogere afdrachten leidde, maar met een jaarlijks vast te stellen
bedrag, de zogenaamde ‘redemptie’, afgekocht. De hoogte van deze redemptie
bedroeg in 1640, het eerste jaar van betaling, 800 gulden, beduidend minder
dan overeenkwam met een elfde deel van de opbrengst van de geteelde gewas-
sen. In de jaren daarna werd de te betalen som geleidelijk opgetrokken, tot 2.200
gulden in 1664, een bedrag ter grootte van de ‘halve tienden’.85 Uit een ‘Lijste
van de Taxatien van de besaaide landen in de Zeype om de tienden te garen’ uit
1674 blijkt dat er in dat jaar 1.314 morgen werd bebouwd, een derde deel van het
contribuabele oppervlak.86

De opbrengst van de gewassen in 1674 bedroeg bijna 60.000 gulden, zodat de
oogst van één morgen bouwland op gemiddeld 46 gulden kan worden bere-
kend.87 Voor betaling aan de tienden ging daar 2 gulden vanaf. Het restant kan
niet worden beschouwd als netto inkomen. Exploiteerde de grondbezitter zijn
akkers zelf, dan kon hij de arbeidsintensieve werkzaamheden niet alleen af en
moest hij hulp inschakelen. Volgens een landbouwenquête uit 1800 had men
daarvoor in het dichtbij gelegen Koedijk 2 à 3 werklieden per 10 morgen no-
dig.88 Om de tarwe, het haver, de rogge en het gerst in redelijke mate te doen
groeien was een intensieve bemesting nodig. In één van hun vele klaagzangen
beweerden de Zijper bestuurders dat de kosten aan koemest jaarlijks op 25 à 30
gulden per morgen zaadland uitkwamen. Dit bedrag lijkt aan de hoge kant, maar
dat het om een aanzienlijke kostenpost ging, is duidelijk. Daarbovenop kwamen
dan nog de polderomslagen en andere belastingen. Aftrek van zaad voor het vol-
gende jaar, een niet onaanzienlijk deel van de oogst, zat waarschijnlijk al in de
opbrengstcijfers verdisconteerd. Een boer die zijn grond pachtte kon het werk
ook niet alleen af en moest daarnaast nog huur betalen. Veel meer dan 20 à 30
gulden per morgen netto zal het ‘zaadland’ in beide scenario’s niet hebben op-
gebracht.89 Alleen door een groot areaal te verbouwen of er nevenactiviteiten op
na te houden, kon een landbouwer het hoofd boven water houden. Toch bracht
akkerbouw bij geschikte bodemgesteldheid meer op dan veeteelt. We hebben al
gezien dat David Colterman in de jaren vóór 1622 een groot deel van zijn gron-
den had ‘bebout’, maar dat hij het akkerland wegens slechte opbrengsten weer
had omgezet in grasland. De bodemgesteldheid moest het wel toelaten.
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85  RAA, AWZ inv. nr. 333; octrooi van 19 april 1663.
86  Bremer, 1997, 56; RAA, AWZ inv. nr 303.
87  Uitgaande van de opgaven in het desbetreffende belastingregister kwam Bremer voor het jaar 1674 tot
een totale opbrengst van het gewas van 59.586 gulden: Bremer, 1997, 58. De opbrengsten van de meest ge-
kweekte gewassen (tarwe, rogge, haver en vlas) schommelden allemaal rond de 50 gulden per morgen. Dit
waren de bij verkoop ontvangen bedragen. Alle onkosten moesten daar nog van af. Zie ook: RAA, AWW  inv.
nr 303.
88  Bremer, 1997, 59.
89  Bremer: 1989, 36.



Tabel 6.5  Tienden in Noord-Hollandse polders, 1703.

tienden
(gulden)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wieringerwaard 9000
Zijpe 2200
Beemstera 1476
Purmer 1410
Schermer 750
Heerhugowaard 500
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a het voor de Beemster vermelde bedrag heeft betrekking op de polder en 'omleggende plaatsen'.
Bron: RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2889.

De opbrengst van de tienden in de Zijpe was hoog in vergelijking met die in de
meeste andere polders, zeker als we in aanmerking nemen dat het slechts een
halve heffing betrof (tabel 6.5). Alleen in de Wieringerwaard gebruikte men een
groter areaal voor akkerbouw.90 De gegevens in de tabel hebben weliswaar be-
trekking op het jaar 1703 en er kunnen zich in de tweede helft van de zeventien-
de eeuw veranderingen in het grondgebruik van de meeste polders hebben voor-
gedaan, het overzicht verschaft niettemin een aardig inzicht in de mate waarin
daar akkerbouw voorkwam.91 Afgezien van de geestgronden langs de kust, leen-
den de meeste gebieden boven het IJ zich hier nauwelijks toe. De gronden waren
gedurende grote delen van het jaar te drassig. In de Zijpe en de Wieringerwaard,
waar de landerijen over het algemeen hoger lagen, ondervond men daar minder
last van. Aan de vruchtbaarheid van de bodem kan de Zijpe zijn relatief vooraan-
staande positie niet te danken hebben, daarvoor waren de meeste gronden te
schraal.

Overzien we het bovenstaande, dan kunnen we alleen maar concluderen dat
de deelnemers aan de bedijking van de Zijpe in 1597 weinig plezier aan hun in-
vestering hebben beleefd. De grondprijzen in de contribuabele polders trokken
in de loop van de jaren wel aan tot ruim boven het investeringsbedrag, maar op
jaarbasis stelde die stijging weinig voor. Met de door verpachting verkregen in-
komsten was het nog slechter gesteld. Zij dekten de kosten niet of nauwelijks,
vooral in de eerste decennia na de bedijking moest op grote schaal geld worden
bijgelegd. Slechts in enkele afdelingen ging het beter. De bescheiden opleving
die de polder in het midden van de zeventiende eeuw beleefde, was onvoldoen-
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90  RAA, OA Alkmaar, inv. nr. 2889. Dit document geeft een overzicht van alle inkomsten uit de Grafelijk-
heids domeinen, waaronder de tienden geheven in diverse gebieden in Kennemerland en West-Friesland.
De opbrengst van de tienden in de Zijpe worden in het overzicht van de ‘Grafelijkheids domeinen’ niet ver-
meld.
91  In de tweede helft van de zeventiende eeuw zette in grote delen van West-Europa een snelle daling van
de graanprijzen in, in absolute zin, maar ook relatief ten opzichte van de prijs van zuivelproducten. Veeteelt
werd in deze periode daarom weer aantrekkelijker dan akkerbouw.



de om de eerder gemaakte verliezen goed te maken en was geen langdurig leven
beschoren. Tegen het eind van de eeuw was de situatie zo mogelijk nog dramati-
scher. De polder was onder een ongelukkig gesternte geboren en de ingelanden
zagen voorlopig geen kans het tij te keren.

De Wieringerwaard

Zo droef als in de Zijpe was het in de Wieringerwaard niet gesteld. De grondsa-
menstelling was van beduidend betere kwaliteit. De relatief vlakke polderbodem
en de hoge ligging zorgden verder voor makkelijker te beheersen waterstanden.
Veelzeggend zijn de lovende woorden, gesproken bij het driehonderdjarig be-
staan van de polder door de toenmalige dijkgraaf Groneman.92 De vruchtbaar-
heid van de polder deed volgens hem niet onder voor die van de Beemster en
Purmer. Afgezien van de ‘uitstekende zorgen aan bouw- en weilanden besteed’
was dat te danken aan ‘den hoedanigheid van de bodem. Zand- en veengronden
worden er niet gevonden, slechts zware zavel-, lichte en zware kleigronden’. In
twee opzichten overtrof de Wieringerwaard de succesvolle droogmakerijen zelfs,
zo sprak de dijkgraaf. Allereerst kwam het voor rundvee hoogst schadelijke on-
kruid unjer of heermoes, waar zoveel polders de nadelige gevolgen van onder-
vonden, in de Wieringerwaard bijna niet voor.93 En dat gold ook voor de lever-
botziekte, die ‘in natte jaren in vele polders honderden, ja duizenden schapen
aantast en verloren doet gaan, terwijl deze zeer nadeelige ziekte in onzen polder
niet voorkomt, althans niet onder het wolvee, dat hier geboren en gebleven is’.
Dat unjer ook in de beginjaren van de polder geen rol van betekenis speelde,
wordt impliciet bevestigd door het gegeven dat de hoofdingelanden in hun vele
klaagzangen richting Staten van Holland nooit over dit hardnekkige onkruid
repten, terwijl zij toch alle tegenslagen en rampspoeden, waar de polder mee te
maken kreeg, in extenso beschreven.

Het boerenbedrijf in de Wieringerwaard ging dan ook voortvarender van start
dan in de enkele jaren eerder klaargekomen Zijpe. Deze voorspoedige gang van
zaken kwam op diverse manieren tot uiting. Grond- en pachtprijzen stegen naar
hogere niveaus en de verponding, maatgevend voor de netto huur die de lande-
rijen opbrachten, was gemiddeld bijna vijf keer zo hoog als in de Zijpe. De gun-
stige gesteldheid van de bodem kwam verder tot uiting in een groot akkerbouw-
areaal.

Toch moeten we ons geen overtrokken gunstige voorstelling van de beginjaren
maken. De zeedijken bleven onderhevig aan verzakking en hevige stormen ver-
oorzaakten regelmatig grote schade. Vooral in 1621 en 1625 kreeg de polder het
zwaar te verduren.94 De uitgaven voor herstel en versterking van de dijken wer-
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92  Groneman, 1910.
93  Unjer in het weiland leidt tot sterke vermagering van melkkoeien en veelal sterfte.
94  RAA, AWW inv. nr 2a.



den alleen al in dat laatste jaar op 60 à 70.000 gulden geschat, ‘als of men een
dijkagie van nieuw bij der hand namen’.95 De kosten waren niet alleen hoog door
de ‘menigvuldigheijt van de groote werken’, maar ook ‘vermits het arbeijdsloon
in desen jare so kostelijk ende dier valt / ten aensien weijnig arbeijders te beko-
men zijn’ omdat ‘(God betert) overal groote schaden ende inundatien geleden
ende gevallen zijn’.96 De schadepost kwam overeen met een bedrag van om en de
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95  Ibidem.
96  Ibidem.

Afb. 6.5.1  Op deze belastingkaart van de Wieringerwaard (jaartal onbekend) staat aangegeven hoe de to-
tale verpondingsaanslag van de polder (9.575 gulden) aan de landeigenaren in de diverse polderafdelingen
per morgen werd doorberekend.



nabij 35 gulden per morgen en moest door de ingelanden worden opgebracht
bovenop de normale polderlasten. De polderbestuurders begrepen dat zij bij
een omslag van een dergelijke grootte op forse weerstand zouden stuiten en gre-
pen het onheil aan om bij de Staten verlenging van belastingvrijstelling te be-
pleiten.97 Lastenverzwaring was uit de boze, zo stelden zij, want die kon voor veel
ingelanden de nekslag betekenen: ‘welke groote ende ondraeglijke kosten voor-
waer strekken tot ruïne ende verderf van seer veele ingelanden / ende te meer
om dat tot haer groot leetwesen hunne landen van dijk-penningen alleen over de
vijf hondert gulden de morgen tegenwoordig komen te kosten / behalve grep-
pelen / slegten ende missen’. De poldergronden brachten immers nog maar
weinig op: ‘dat veel van de hooft-landen so weijnig in huure opbrengen / dat vee-
le van de hooft-landen nooijt gebrooken geweest zijnde / dog niet meer in huure
gelden als acht / negen / thien / ende elf gulden de Morgen’. Het was dan ook
geen wonder dat de ‘seer zwaere ende onverdraeglijke lasten den Supplianten /
mitsgaders alle Ingelanden ende Ingezetenen so excessief zwaer vallen ende
moedeloos maeken / dat ‘er veel onder hen zijn / die wenschen deselve dijkagie
noijt bij der hand gehad te hebben / also sij bij Verkoopinge van hare Landen
nauwelijks tot de helft van haer Capitael weder soude konnen komen’.

De polderbestuurders dikten de problemen ongetwijfeld aan om hun argu-
ment kracht bij te zetten. Zowel aan de kosten als aan de inkomstenkant lijkt het
geschetste beeld te somber. Zo valt het in de loop van de jaren opgebouwde be-
drag van 500 gulden per morgen aan polderlasten moeilijk te plaatsen. Helaas
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97  In 1622 waren de polderbestuurders gedwongen een omslag van 12 gulden per morgen uit te schrijven
en in het rampjaar 1625 zelfs van 28 gulden.

Tabel 6.6  Verpondingsaanslagen in de Wieringerwaard, 1665.

polderafdeling verponding
(gld/morgen)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A 3,80-4,90
B 4,35-4,90
C 5,05-5,60
D 4.90
E 5,40-5,60
F 4,40-4,90
G 5,50-5,55
H 4,75-4,90
I 5,15-5,50
K 5,60

gemiddeld voor gehele polder 5,10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bron: RAA, AWW inv. nrs. 247 en 250.



missen we de financiële gegevens uit de periode van inpoldering, maar het lijkt
onwaarschijnlijk dat de oorspronkelijke bedijkingskosten van de polder, die aan
twee kanten gebruik kon maken van reeds bestaande zeeweringen, veel hoger
uitkwamen dan die van de Zijpe. Zelfs als we uitgaan van een bedrag van 250 gul-
den per morgen voor de Wieringerwaard en daar voor het totaal aan omslagen
in de 14 navolgende jaren 100 gulden bij optellen, dan bedroegen de polderlas-
ten tot en met 1625 niet meer dan 350 gulden.98 Ook met de prijsontwikkeling
van de bedijkte gronden lijkt het wel te zijn meegevallen. Hoe valt anders te ver-
klaren dat vier kavels die rond 1625 werden verkocht, gemiddeld 700 gulden per
morgen opbrachten (grafiek 6.3)?99 Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat
drie van deze kavels in blok C lagen, gezien de verpondingsaanslagen die hier tot
stand kwamen, niet het slechtste deel van de polder (tabel 6.6).
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98  De hoofdingelanden schreven in hun verzoek uit 1625 dat de omslagen in de jaren na verkaveling re-
spectievelijk 5, 6, 7, 8, 10 en 12 gulden per morgen bedroegen; gemiddeld dus 7 à 8 gulden per jaar. Volgens
opgave in de rekeningboeken bedroeg het totaal aan omslagen vanaf 1616 tot en met 1625, dus inclusief de
twee dure jaren 1622 en 1625, 87 gulden per morgen.
99  Bremer, 1989, 30. Wij zijn de heer Bremer zeer erkentelijk voor inzage in een door hem aangelegde
dossier over de Wieringerwaard, met daarin onder andere diverse transportaktes.
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Grafiek 6.3  Grondprijzen in de Wieringerwaard, 1615-1651.

Bron: Bremer, 1989, 30. Wij zijn de heer Bremer zeer erkentelijk voor inzage in een door hem aan-
gelegd dossier over de Wieringerwaard, met daarin onder meer transportaktes.



Over het verloop van de grondprijzen in de polder zijn we redelijk goed geïn-
formeerd dankzij in transportaktes voorkomende verkoopprijzen.100 De sprei-
ding in de hoogte van de bedragen is groot en daarom hebben we deze in grafiek
6.3 voor een beter inzicht, net als bij onze analyse van de grondprijzen in de Zij-
pe, onderverdeeld naar de polderafdeling waarin de desbetreffende kavels lig-
gen en daarmee naar de bij taxatie verkregen verpondinswaarde. We zien een
duidelijke relatie tussen de waarde van de grond en de hoogte van de verpon-
ding: de kavels in polder C brachten het meest op. De prijzen klommen geleide-
lijk naar een piek rond het midden van de eeuw. In de duurdere delen van de
polder werden toen waarden bereikt van tussen de 1.000 en 1.400 gulden per
morgen, nauwelijks minder dan in de Beemster en aanzienlijk meer dan in de
Zijpe. Zoals reeds eerder opgemerkt moeten we ons bij prijsvergelijking tussen
polders natuurlijk wel realiseren dat de morgen niet overal even groot was. In de
Wieringerwaard was die 25 procent groter dan in de Zijpe, ten opzichte van de
Beemster was er weinig verschil.

De hoge prijzen kwamen niet gelijk tot stand. In het eerste decennium na de
bedijking reikten ze niet veel verder dan 4 à 500 gulden voor de betere gronden,
2 à 300 gulden voor de minder goede. De oorspronkelijke investeringskosten lij-
ken met deze bedragen al gelijk redelijk tot goed te zijn gedekt. Als we uitgaan
van het eerder geraamde bedrag van 250 gulden per morgen, dan konden de
participanten hun nieuwe land al snel met winst van de hand doen, in een aantal
gevallen zelfs voor het dubbele van het geïnvesteerde kapitaal.

Voor de investeerders die hun gronden aanhielden, en dat was het merendeel,
was het belangrijker wat hun gronden jaarlijks opbrachten. Helaas zijn van deze
polder bijna geen pachtprijzen bekend. De vroegste informatie die we zijn te-
gengekomen had betrekking op een klein stukje land, dat in eigendom van de
polder was gebleven. Het betrof het 1,5 morgen grote ‘gemene landsland’, gele-
gen naast de Zijper Slikkerdijk, dat in 1626 bruto 27 gulden per morgen op-
bracht (grafiek 6.4).101 Bij een polderomslag van 10 gulden dat jaar en na aftrek
van andere kosten bedroeg de netto opbrengst ongeveer 15 gulden per morgen,
een hoog rendement ten opzichte van de geschatte bedijkingskosten. Daar bleef
het echter niet bij. In 1645 werd een pachtsom van 39 gulden gerealiseerd en in
het begin van de jaren vijftig zelfs 43 gulden. Aangezien de polderomslagen in de
jaren veertig en vijftig waren gezakt naar ongeveer 6 gulden, was toen dus sprake
van een netto opbrengst van ver boven de 30 gulden per morgen. Afgezet tegen
de geschatte oorspronkelijke investering was dit een hoog bedrag. Als de prijs-
ontwikkeling van deze kavel ook maar enigszins representatief was voor de rest
van de polder, dan waren de rendementen in deze periode dus tot rond de 10
procent gestegen. Voor grondeigenaren die in deze periode land kochten voor
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100  Ibidem.
101  RAA, AWW inv. nr. 83.



800 à 1.200 gulden per morgen betekende een dergelijke opbrengst echter een
rendement van niet veel meer dan 3 à 4 procent.

We kunnen ook weer een hoop informatie ontlenen aan de verpondingsko-
hieren, al staan de voor de samenstelling gebruikte huurwaarden bij deze polder
daar niet in vermeld. We zullen deze uit de hoogte van de aanslagen moeten af-
leiden, in de aanname dat de taxateurs zich hier overal aan het voorschrift hiel-
den dat de verponding op een vijfde deel van de netto huur moesten worden
vastgesteld. Gezien onze ervaring in de Zijpe is dat lang niet zeker. De registers
laten ons ook in het ongewisse over het jaar van taxatie. Het ligt echter voor de
hand dat deze, zoals overal elders, in het begin van de jaren dertig plaats vond.
De polder was toen nog van betaling vrijgesteld, maar dat had de inspecteurs ook
in andere polders, die in dezelfde situatie verkeerden, er niet van weerhouden
de aanslagen vast voor later vast te leggen. Volgens Jonker zijn de huurwaarden
pas rond 1663 geïnventariseerd, kort nadat de Staten de vrijstelling, bij besluit
van 15 maart in dat jaar, hadden beëindigd, maar dit lijkt niet waarschijnlijk.102

Ook voor de extra-ordinaris verponding van 1654 moest de hoogte van de aan-
slagen immers bekend zijn. Wel was er in 1665 sprake van een ‘egalisatie’ van de
verponding.103 In een toelichting voorin het desbetreffende kohier staat te lezen
dat er in de laatste jaren zoveel nieuwe huizen in de polder waren bijgekomen,
dat een nieuwe taxatieronde nodig was. Of men het ook nodig oordeelde om de
eerder uitgevoerde, op de landerijen betrekking hebbende, taxatie aan te pas-
sen, werd niet uit de doeken gedaan. Wij zullen er bij gebrek aan additionele in-
formatie vanuit gaan dat de hoogte van de verponding in de Wieringerwaard was
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102  Jonker, 1960, 126.
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Grafiek 6.4  Pachtprijs van het ‘gemenelands’ land in de Wieringerwaard, 1627-1709.

Bron: RAA, AWW inv.nrs. 82-92.



gebaseerd op het niveau van de huren in 1630.
In 1663 was het afgelopen met de vrijstelling die de polder had gekregen. Als

overgangsmaatregel gold dat in de eerste 4 jaar maar de helft van het opgelegde
bedrag hoefde te worden betaald.104 Vanaf 1667 werd de volledige verponding
geïnd: 9.704 gulden voor de gehele polder. Op een totaal van 1.881 contribu-
abele morgen kwam dit neer op 5,1 gulden per morgen, een hoog tarief dat al-
leen in de Beemster (5,2 gulden), en dan nog maar net, werd overtroffen.105 Per
polderafdeling liepen de tarieven ook nu weer sterk uiteen (tabel 6.6). Ze va-
rieerden van 3,80 gulden per morgen in blok A, aan de noordwest kant van de
polder, tot 5,60 gulden in het oosten en zuiden. Op grond van deze gegevens kan
worden afgeleid dat de gemiddelde netto-huur rond 1630 ongeveer 25 gulden
per morgen bedroeg. De investeerders in de Wieringerwaard konden tevreden
zijn. Grondprijzen en huren waren vergelijkbaar met die in de Beemster en zelfs
de slechtste kavels scoorden nog hoger dan de beste in de Zijpe. Waardeloze
gronden, zoals de Zijpse egalementen en nollen, kwamen hier niet voor.

Dankzij de goede bodemgesteldheid kreeg meer dan de helft van de polder
een bestemming als landbouwgrond. In 1661 verbouwden in totaal 163 boeren
61 procent van het grondoppervlak met graan (tarwe, haver, rogge en gerst), bo-
nen, vlas en koolzaad.106 De opbrengst van de akkerbouw varieerde sterk, al naar
gelang het gewas. Koolzaad en vlas brachten het meeste op, maar de teelt van die
gewassen vereiste veel mest en was zeer arbeidsintensief.107 Netto zullen de op-
brengsten van de verschillende gewassen elkaar minder hebben ontlopen. Door
Bremer werden deze op ruim 30 gulden per morgen geschat, min of meer gelijk
aan de zuivere huur in de piekjaren rond het midden van de eeuw.108

Aan de vrijstelling van de tienden kwam 2 jaar eerder een einde dan aan die
van de verponding. Vanaf 1661 waren de akkerbouwers verplicht hun ‘elfde
schoof’ af te staan.109 In eerste instantie slaagden de polderbestuurders erin een
regeling met de rentmeester van Kennemerland te treffen, waarin de hoogte van
de tienden voor de gehele polder op 4.500 gulden werd gesteld. De Rekenkamer
kon zich echter al spoedig niet met dit in haar ogen veel te lage bedrag vereni-
gen en besliste dat de inning voortaan in het openbaar moest worden ver-
pacht.110 De opbrengst werd in 1664 gelijk ruim 2 keer zo hoog, bijna 10.000 gul-
den per jaar. De polder zag 10 jaar later al weer kans van de verpachting aan
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103  RAA, AWW inv. nrs. 247 en 250.
104  RAA, AWW inv. nrs. 244-246. Zie ook: Jonker, 1960, 126.
105  De morgen in de Wieringerwaard was maar 3 procent groter dan in de Beemster, zodat de aanslagen
voor de verponding in de twee polders goed vergelijkbaar zijn.
106  RAA, AWW inv. nr. 228; Bremer, 1989, 30.
107  Bremer, 1989, 31-36.
108  Ibidem.
109  Anders dan in de Zijpe bedroeg de tiendheffing in de Wieringerwaard niet een tiende deel van de op-
brengst, maar een elfde. Een verklaring voor deze discrepantie hebben wij niet kunnen vinden.
110  Jonker, 1960, 123.



buitenstaanders af te komen, maar verplichtte zich een bedrag in dezelfde orde
van grootte te blijven betalen. In de jaren tachtig schommelde de opbrengst tus-
sen de 9.000 en 10.000 gulden, ofwel 8 à 10 gulden per morgen.111 Deze aansla-
gen waren aan de forse kant, zij suggereren een opbrengst van 100 gulden of
meer per morgen. Op grond van de ‘tiendheffinglijst’ uit 1661 lijkt een gemid-
delde opbrengst van 60 gulden meer reëel. Hoe het ook zij, de boeren kregen
met een forse extra belasting te maken.

Resumerend kunnen we stellen dat de bedijking van de Wieringerwaard in fi-
nancieel opzicht heel wat succesvoller was dan die van de Zijpe. De grondprijzen
trokken al snel aan tot waarden die het mogelijk maakten de pas ontgonnen
gronden met aantrekkelijke winsten van de hand te doen. De prijzen in het zui-
den en oosten van de polder stegen zelfs naar grote hoogte. Ook bij verpachting
hoefden de investeerders al snel niet meer op hun gronden toe te leggen. Tij-
dens de goede jaren rond 1650 vielen forse rendementen te behalen.

De Beemster

De droogmaking van de Beemster staat te boek als één van de meest indrukwek-
kende en spectaculaire staaltjes van ondernemerschap uit de hoogtijjaren van de
Republiek. De overlevering wil tevens dat de Amsterdamse kooplieden die hier
hun nek voor uitstaken, rijkelijk voor hun inspanningen zijn beloond. De mees-
te auteurs laten het, wat dit laatste betreft, bij deze constatering; slechts een en-
keling waagt zich aan een kwantitatieve invulling. De toon werd gezet door de ge-
renommeerde molenmaker uit de Rijp en alom geraadpleegd deskundige op
waterbouwkundig gebied, Jan Adriaansz. Leeghwater. Hij was intensief betrok-
ken bij de droogmaking van een groot aantal Noord-Hollandse meren, waaron-
der de Beemster.112 In het tegen het einde van zijn leven geschreven Haerlem-
mermeer-boek stond hij uitvoerig stil bij de in deze polders opgedane ervaringen
en de voordelen die met landaanwinning waren te behalen.113 Het ging hem
erom medestanders te vinden voor het wel heel vooruitstrevende plan de Haar-
lemmermeer droog te malen, een meer vele malen groter dan de Beemster. De
beleidsmakers en rijke kooplieden uit zijn tijd stonden nog niet erg open voor
dit idee en hun steun was onmisbaar. Als een rechtgeaard public relations man
trok hij daarom ten strijde en stak de loftrompet over de in de polders behaalde
successen. De voor zijn ideeën te winnen geldschieters hield hij voor dat de
Beemster al gelijk overvloedige oogsten opleverde en dat de participanten daar
hun kapitaal binnen de kortste keren terugverdienden. Hij schroomde niet alle
registers open te trekken en in zijn enthousiasme verloor hij daarbij ongetwijfeld
de realiteit wel eens uit het oog. Zo had hij het over:
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‘de groote / heerlijke / lof waardige dijkagie van de Beemster, die ’t eerste jaar doen hij droog
was geworden / door des Heeren zegen / zo veel overvloedige goede vruchten heeft gedragen
/ dattet niet wel met de penne is te beschrijven’. ‘Naderhand’, zo ging hij door, ‘heeft den al-
magtigen God de Beemster van alles zo overvloedig gegeven / dattet nu genoegzaam het
groote Lusthof van Noordt Holland is / zoo in Weiden / Bouwlanden / Boomgaarden / Hui-
zen en Lusthoven’. ‘Daarenboven geeft de voorsz. Beemster in overvloet vette Ossen / koeien
ende Schapen / met veel schoone Paarden en Hengsten: als ook overvloedig veel Boter en
Kaas’. ‘De Beemster in ‘t gemeen mag ieder jaar nu wel opbrengen aan lanthuer twee maal
hondert duizent / en vijftigduizent gulden vrij gelt / en dan zijn alle ongelden betaalt / mede
’t molengelt en dijk gelt’. ‘Daar en boven wert ook grotelijks verbetert de gemeene middelen
des landts’.114

Volgens Leeghwater rendeerde de pas drooggemalen polder dus al gelijk vanaf
het begin en verdienden de grondbezitters in het jaar dat hij zijn vurig pleidooi
op papier zette (1641) wel heel rijkelijk aan hun investering: 33 gulden per mor-
gen per jaar na aftrek van alle lasten. Dit laatste lijkt inderdaad het geval te zijn
geweest, maar we moeten niet uit het oog verliezen dat de polder in 1641 al drie
decennia achter de rug had om kinderziektes te overwinnen en mee te profite-
ren van de in de wijde omgeving optredende stijging van de grondprijs. De
Beemster kende echter wel degelijk aanloopproblemen en Leeghwaters sugges-
tie dat de investeerders al direct op een goed rendement konden rekenen doet
de werkelijkheid geweld aan. Zijn lovende woorden zijn niettemin een eigen le-
ven gaan leiden. Het door hem geciteerde bedrag van de pachtopbrengst in
1641 werd in later jaren veelvuldig aangehaald als bewijs voor het grote succes
van deze droogmakerij.

Bouman besefte ruim twee eeuwen later, in zijn standaardwerk over de ‘bedij-
king, opkomst en bloei’ van de polder, wel degelijk dat er in de eerste jaren nog
allerlei moeilijkheden te overwinnen waren en dat de werkelijke ‘bloei’ pas later
kwam. Hij wist te melden dat de oogst in 1614, twee jaar na de drooglegging,
‘over ’t algemeen vrij wel’ was ‘doch zou voordeeliger zijn geweest, indien er niet
zoo veel winterzaad ware verloren gegaan’.115 Ook de drassigheid van de bodem
leverde volgens hem nog veel problemen op: ‘De meerder aangebouwde schu-
ren en zaadbergen, maakten het tijdiger onder dak brengen voor vele graange-
wassen nu althans ten deele mogelijk; hoewel het bij velen dikwijls nog al be-
zwaar in had, het gedroogde graan naar huis te halen, daar de nog altijd slappe
en zachte grond moeijelijk met bevrachte wagens kon bereden worden’. ‘De
graslanden’ zo ging hij verder ‘waren aanmerkelijk verbeterd; hoezeer zij op vee-
le plaatsen nog met onkruiden en waterplanten waren bezet, vertoonde zich over
het geheel een welig grasgewas, ten gevolge waarvan de veestapel nu aanmerke-
lijk werd uitgebreid’. Onder de onkruiden bevond zich toen ook al het in deze
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streken nog weinig bekende unjer. Aanvankelijk werd hier uit onbekendheid
weinig aandacht aan gegeven, maar al snel werd men de nadelige uitwerking op
het rundvee gewaar. Als chroniqueur die accuratesse en volledigheid hoog in het
vaandel had, schetste Bouman hoe al snel betere tijden aanbraken en hij haalde
daarbij Leeghwaters enthousiaste berichtgeving aan. In een bijlage van zijn over
het geheel genomen positieve verslag vermeldde hij hoe de huurprijzen zich in
de loop van de jaren ontwikkelden (tabel 6.7).116 Hij liet het bij een kille opsom-
ming van cijfers, tot een interpretatie of commentaar kwam hij niet.

Tabel 6.7  Pachtprijzen in de Beemster, 1645-1775.

periode pachtprijs
(gld/morgen)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1640-1650 36-44
1645-1655 40-45
1655-1675 38-42
1675-1700 36-42
1700-1713 38-42
1713-1730 30-34
1730-1750 28-32
1750-1775 36-38
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: de genoemde waarden zijn in 'onvrij' geld: alle vaste lasten komen voor rekening van de grond-
eigenaar.
Bron: Bouman, 1857, 253 en 267.

Eén van de weinige auteurs die in later jaren uitvoerig op de aarzelende begin-
periode inging, is de Amsterdamse stadsarchivaris J.G. de Roever. In zijn met veel
kennis van zaken en een grote dosis cynisme geschreven biografie ‘Jan Adri-
aansz. Leeghwater. Het leven en werk van een zeventiende-eeuws waterbouw-
kundige’ dat tegen het einde van de tweede wereldoorlog het licht zag, wilde de
auteur een groot aantal mythes rond de hoofdpersoon van zijn studie ontmante-
len.117 Daarnaast liet hij niet na de hoofdrolspelers in de diverse droogmakerijen
van hun aura te ontdoen. Hij zette hen neer als gewetenloze intriganten en spe-
culanten, ontbloot van idealen en slechts uit op snelle winst. Zijn beschrijving
van de bij alle droogmakerijen gedurende korte of lange tijd optredende pro-
blemen lijkt soms echter eerder te stoelen op leedvermaak dan op harde feiten.
Hij stak de draak met Leeghwater’s euforische lofzang op de Beemster, maar had
zelf ook wel eens moeite om de realiteit niet uit het oog te verliezen. ‘Lange ja-
ren’ zo schreef hij ‘hebben de pachters van de Beemstergronden geworsteld om
zowel letterlijk als figuurlijk het hoofd boven water te houden’.118 De Roever re-
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fereerde daarbij aan problemen met de waterhuishouding. ‘Menigeen heeft de
strijd om het bestaan moeten opgeven, meer dan eens een gemeen ingeland als
pachtheer in de val meeslepend’. ‘Bijna dertig jaren heeft de Beemster aan vele
kinderziekten geleden, doch omstreeks 1640 breekt een tijd aan van enorme
bloei’. De grondprijzen begonnen echter al eerder aan een gestage opmars, zo
schrijft hij, zodat de ‘Hoofdingelanden als grote eigenaren’ enorme winsten
maakten. We zullen hieronder aantonen dat de bloeiperiode al veel eerder be-
gon.

Of de situatie in de eerste jaren inderdaad zo slecht was, weten we niet. On-
volkomenheden met de beheersing van het waterpeil speelden de ingelanden
ongetwijfeld geruime tijd parten. ‘Daardoor stonden de lagere delen van der
droogmaking dan ook vrijwel bij voortduring onder water, wat voor de gemene
ingelanden en vooral voor de pachters een onnoemelijke schade betekende’ wist
De Roever te melden.119 ‘In 1621 verklaarden de hoofdingelanden dat de Beem-
ster in 1613 voor het grootste deel vol water stond en wel in die mate dat de
grond vier of vijf jaren daarna nog zoo week was, dat men geen sloten kon ma-
ken’.120 Eén van de grootste grondbezitters, Willen Usselincx, bleek niet tegen de
problemen opgewassen.121 Na het mislukken van zijn pogingen tot oprichting
van een West Indische Compagnie, had hij zich met volle energie op de Beem-
ster gestort. Bij de verkaveling werden hem bijna 400 morgen toegewezen en
daarna breidde hij zijn indrukwekkende areaal nog verder uit tot ruim 500 mor-
gen. Voor deze gigantische investering moest hij zich diep in de schulden steken.
Zijn landerijen brachten echter onvoldoende op en spoedig volgde zijn faillisse-
ment. Hij moest zijn immense territoir weer van de hand doen. In de prille fase
waarin de polder zich bevond, met matig tot slecht renderende boerenbedrijven,
kon de markt dit grote aanbod moeilijk verwerken. Kopers zowel als pachters lie-
ten het afweten, wat een drukkend effect op de prijzen had. De polderbestuur-
ders grepen het voorval aan om verlenging te krijgen van de aflopende vrijstel-
ling van de ‘impost op de consumptie’. In een in 1616 aan de Staten gerichte
verzoek spraken zij de vrees uit dat

‘de landen sullen meer ende meer in clijnachtinge ende disreputatie geraecken, soo door
d’onervarentheyt vande selve bouwers ende eijgenaers, als onvermogentheyt van eenige der
selver, gelijck oock alreeds voor desen aen eenigen vande ingelanden is gebleecken, ende na-
mentlijck aen Willem Usselinck door wiens quadre ordre, beleyt ende daer vuyt gevolgde fai-
lissement over de vyfhondert morgens vijl geworden zijnde; den geheelen Beemster soo in huy-
re als in coop groote schade geleden heeft, ende genoegsaam ten instal gebracht is, overmits
nijemant tot vercoop van eenige landen en can geraecken, soo lange des voorsz. Usselincx’
Landen noch onvercocht blyven leggen’.122
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Het duurde dus ook hier zeker een paar jaar voordat de investeerders geen geld
meer op hun kavels behoefden toe te leggen, maar eerder dan in de meeste an-
dere polders keerde het tij. Anders dan de Zijpe en de Wieringerwaard had de
Beemster geen kostbare en moeilijk te onderhouden zeedijken, de grootte van
de polder had een gunstig effect op de jaarlijkse omslagen en, het belangrijkste
van al, de polder was gezegend met een gunstige bodemgesteldheid. Zware en
vruchtbare kleigronden stonden borg voor een goed exploitatieresultaat.123

Hoge rendementen konden dus niet lang uitblijven. Zelfs de polderbestuur-
ders klaagden niet langer. Uiteraard probeerden zij allerlei fiscale vrijstellings-
termijnen verlengd te krijgen. In hun briefwisseling met de Staten stonden ze
uitvoerig stil bij de grote uitgaven die de polder zich had moeten getroosten en
die ook in de komende tijd nog zwaar op de ingelanden zouden drukken.124

Over teleurstellende resultaten repten zij echter niet meer. Gezien de neiging
van de polderbestuurders, niet alleen in de Beemster, om alle argumenten die
een verzoek kracht konden bijzetten, in de strijd te gooien, was hier in hun ogen
kennelijk geen sprake meer van.

Kwantitatieve informatie over de ontwikkeling van de grond- en pachtprijzen
in de eerste jaren van de polder valt in het polderarchief niet terug te vinden. De
vroegste prijzen waarover wij beschikken dateren uit het midden van de jaren
twintig. Een waardevolle bron vormt het al eerder genoemde boekje waarin de
thesaurier van Purmerend de administratie van de stadskavels bijhield.125 Alle af-
spraken die met de pachters van deze gronden werden gemaakt, staan hierin ver-
meld: de pachtsom, de looptijd van het contract en de voorwaarden waaraan de
huurder zich had te houden. Uit de gegevens in het boekje kunnen we opmaken
dat de pachtprijzen in de jaren twintig aan een spectaculaire opwaartse beweging
onderhevig waren (grafiek 6.5). Rond 1625 leverde verpachting bruto 22 à 25
gulden per morgen op, 3 à 6 jaar later lagen de prijzen meer dan 10 gulden ho-
ger. Over de jaren daarvoor rept het boekje niet. We moeten daarom volstaan
met de constatering dat de grondbezitters ruim tien jaar na het voltrekken van
de bedijking al een redelijk rendement uit hun investering haalden. Nemen we
een pachtprijs van 22 gulden per morgen in 1625 als uitgangspunt en houden we
rekening met een totaal aan 5 gulden voor polderomslagen en nog eens 5 gul-
den voor andere onkosten, dan bleef er ongeveer 12 gulden aan zuiver inkomen
over. Op een geïnvesteerd vermogen van om en nabij de 250 gulden per morgen
komt dit neer op een rendement van 4 à 5 procent, een percentage dat aardig in
de buurt komt van de in die jaren gangbare rente op obligaties. De sterk op-
waartse trend van de pachtprijzen in de jaren twintig doet echter vermoeden dat
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dit alleszins acceptabele rendement in het eerste decennium na de bedijking
nog niet werd gehaald.

De Vries, één van de weinige auteurs die zich in later jaren er aan waagde fi-
nancieringskosten en rendementen te kwantificeren, ging er in zijn ‘The Dutch
rural economy in the Golden Age’ vanuit dat de door Leeghwater geciteerde,
hoge, huuropbrengst al gelijk in de eerste jaren werd verwezenlijkt: ‘The specu-
lative investement paid off handsomely: almost immediately the 123 investors be-
gan receiving yearly rental payments totalling over a quarter million gulden, or
an apparent annual rate of return of nearly 17 percent.126 Hij was qua timing te
optimistisch, maar had het bij het rechte eind dat de investeringen in de droog-
making van de Beemster er op den duur dubbel en dwars zijn uitgekomen.

Aan het eind van de jaren dertig werd het maximale prijsniveau bereikt, 40 à
50 gulden per morgen. Daarna was het gedaan met de stijging, tot in het midden
van de jaren vijftig bleven de huren min of meer stabiel. In de daaropvolgende
periode was voor het eerst sprake van een daling, maar de grote neergang liet
nog op zich wachten. De echte val naar beneden zette pas in de jaren zeventig en
tachtig in. Rond 1688 werd een voorlopig dieptepunt bereikt, en lagen de prij-
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126  De Vries, 1974, 194. De Vries kwam naar alle waarschijnlijkheid tot zijn rendementspercentage van 17
procent door vergelijking van het door Leeghwater genoemde bedrag van 250,000 gulden huur voor de
hele polder, overeenkomend met 35 gulden per morgen, met het door hem genoemde investeringsbedrag
van 1,492,500 gulden.
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Grafiek 6.5  Pachtprijzen in de Beemster, 1624-1700.
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zen met 30 gulden weer op het niveau van rond 1630. Aan het einde van de eeuw
was er nog een tijdelijke opleving.

De door ons geïnventariseerde prijzen stemmen redelijk goed overeen met de
door Leeghwater en Bouman opgegeven waarden.127 Bouman meldde dat de hu-
ren in het tijdvak tussen 1640 en 1650 tot 36 à 44 gulden waren opgelopen en
voor de periode tussen 1645 en 1655 kwam hij met bedragen variërend van 40 tot
45 gulden (tabel 6.7).128 In tegenstelling tot onze bevindingen heeft Bouman de
omslag in de tweede helft van de eeuw echter niet, of nauwelijks, waargenomen.
De door Leeghwater gememoreerde 250.000 gulden aan huur voor de gehele
polder had betrekking op het jaar waarin hij zijn boek schreef, 1641. Deze som
komt overeen met een huurwaarde van 35 gulden per morgen, maar bij Leegh-
water was sprake van vrij geld, dat wil zeggen dat hij het bedrag had gecorrigeerd
voor vaste lasten. Tellen we deze er weer bij op, dan zien we dat ook Leeghwater
voor de piekperiode van een bruto pachtprijs van tussen de 40 en 50 gulden per
morgen uitging.

Het is duidelijk dat het de grondeigenaren in deze jaren voor de wind ging. De
oorspronkelijke investering van 250 gulden bracht nu jaarlijks netto ongeveer 35
gulden op, een rendement van circa 14 procent. In 1641 kwam er een einde aan
de vrijstelling van verponding. Aangezien de grondeigenaren als gevolg van deze
heffing gemiddeld 5,2 gulden per morgen meer aan belastingen kwijt waren, zul-
len ze wel hun best hebben gedaan deze extra aanslag in de pachtsom te verdis-
conteren. Uit de ontwikkeling van de prijzen valt niet af te leiden of ze hier in
zijn geslaagd. Met een netto huuropbrengst van nog steeds om en de nabij 35
gulden viel er echter weinig te klagen.

Dat het goed ging met de polder, ontging ook de regeerders in den Haag niet.
Na de dijkdoorbraken van 1610 hadden zij, als steun in de rug voor de investeer-
ders, de in het eerste octrooi al verleende fiscale voorrechten verder uitgebreid.
Voor de verponding betekende dit dat de ingelanden in plaats van 15 jaar vrij-
stelling nu konden rekenen op een dubbel zo lange termijn. De hoofdingelan-
den probeerden nog om de einddatum verder op te schuiven, maar de Staten za-
gen hier de noodzaak niet van in. In 1642, precies aan het einde van de gestelde
termijn, namen de heffingen een aanvang.129

Van het redres op de verponding valt in het polderarchief helaas niets meer te-
rug te vinden. Ook over de inning in latere jaren is weinig documentatie bewaard
gebleven. Alles wat rest zijn losse kwitanties uit de jaren tussen 1674 en 1677.130

Met enige moeite valt daaruit een totaalbedrag van 39.259 gulden voor een nor-
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127  Bouman, 1857, 253, 267. Bouman verwijst in zijn boek als bron voor zijn gegevens naar het Redres op
de Verponding in de Beemster uit 1632.
128  Ibidem.
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130  WA, AWB inv. nr. 311.



male verponding te achterhalen. Uitgesmeerd over 7.501 contribuabele morgen
komt dit neer op een heffing van 5,2 gulden per morgen. Indien de taxateurs
zich bij het vaststellen van de verponding aan het voorschrift van 20 procent van
de zuivere huurwaarde hebben gehouden, volgt hieruit een netto-huur van 26
gulden per morgen aan het begin van de dertiger jaren, goed in overeenstem-
ming met onze eerder genoemde bevindingen.

De grondprijzen maakten waarschijnlijk een soortgelijke ontwikkeling mee als
de huren. De door ons achterhaalde bedragen vertonen echter een dermate gro-
te spreiding, dat het moeilijk is harde conclusies te trekken (grafiek 6.6).131 Zelfs
van gronden die in hetzelfde jaar werden verkocht of getaxeerd, lopen de prijzen
soms sterk uiteen. Tussen de diverse polders waarin de Beemster was opgedeeld,
vallen echter geen duidelijke verschillen waar te nemen. We kunnen hooguit
constateren dat in 1634, het jaar met het grootste aantal gegevens in onze data-
base, de grondprijzen voor het merendeel al ruimschoots tot boven de 1.000 gul-
den per morgen waren gestegen.132 In de beginjaren vijftig lijkt een piek te zijn
bereikt met bedragen tussen de 1.100 en 1.300 gulden. Deze prijzen wijken niet
noemenswaard af van die van de betere gronden in de Wieringerwaard.133 Sa-
menvattend kunnen we stellen dat alles erop wijst dat de oorspronkelijke inves-
teerders goed zijn beloond. Ze moesten misschien wel even wachten totdat hun
investering begon te renderen, maar zo’n 20 jaar na bedijking was de waarde van
hun inleg met meer dan een factor 4 gestegen, ofwel 7 procent per jaar. Daar-
naast konden zij rekenen op een hoge huur.

Toch laten deze cijfers maar een deel van de werkelijkheid zien. De oorspron-
kelijke investeerders mogen dan wel aan hun trekken zijn gekomen, de verhou-
ding tussen de grond- en de pachtprijs zal tot minder enthousiasme onder de
grondbezitters hebben geleid. Op basis van de waarde van hun landerijen bracht
verpachting niet veel meer dan 3 procent op. Dit relatief lage percentage, dat we
ook in de hiervoor beschreven polders al zijn tegengekomen, gold zowel in de
dertiger jaren als tijdens de piek in de veertiger en vijftiger jaren.

In de inleiding tot dit hoofdstuk hebben we gememoreerd dat er vrijwel geen
boekhoudingen bewaard zijn gebleven met gegevens over de exploitatie van de
boerenbedrijven. Tot de weinige uitzonderingen behoren de journalen van de Am-
sterdamse koopman Joseph Deutz.134 Deze veelzijdige entrepreneur was niet al-
leen grootgrondbezitter in de Beemster, hij had samen met zijn schoonvader Van
Gangelt het Zweedse monopolie voor de invoer van pek en teer in de Republiek
weten te verwerven en nam daarnaast ook nog een belangrijke plaats in op de Am-
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131  Een groot aantal grondprijzen is terug te vinden in: Dinkla, 1989.
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133  De morgen in de Wieringerwaard was slechts 3 procent groter dan in de Beemster, zodat prijzen per
morgen goed kunnen worden vergeleken.
134  Gemeentearchief Amsterdam, Particulier Archief: Deutzenhofje. Zie ook: Van Eeghen, 1960, 97-123.



sterdamse papier- en boekenmarkt. In de Beemster bekleedde hij diverse be-
stuursfuncties, waaronder die van hoogheemraad en dijkgraaf.135 Van belang voor
het onderhavige onderzoek waren zijn betrokkenheid bij de internationale os-
senhandel en zijn activiteiten als ossenweider. In deze laatste hoedanigheid liet hij
een gedetailleerde administratie na, aangeduid als ‘rekening Bestiael’.136 De pe-
riode waarin deze welgestelde herenboer zijn vetmesterij uitoefende, vanaf 1669
tot aan zijn dood in 1684, lag geruime tijd na de ‘opkomst en bloei’ periode van
de Beemster. De informatie die wij uit zijn boeken kunnen halen heeft derhalve
geen directe betrekking op de periode die voor de oorspronkelijke investeerders
bepalend was voor de hoogte van hun rendement. De rekening Bestiael biedt ons
echter een dermate interessante blik op de financiële gang van zaken binnen een
belangrijke bedrijfstak in de polder, dat deze hier niet onbesproken mag blijven.

De vetweiderij in de Beemster nam waarschijnlijk al in de eerste helft van de ze-
ventiende eeuw een grote vlucht. In de octrooiaanvraag voor de droogmaking
werd de vraag naar grond voor deze in het Noorderkwartier veel bedreven be-
drijfstak al genoemd als argument om de polder droog te leggen en Leeghwater
wees in zijn lofzang op de polder op de overvloed aan daar geweide ossen. De
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135  Gijsbers, 1999, 314. In het proefschrift van W.M. Gijsbers, ‘Kapitale ossen’, komen zowel de winsten die
met de ossenhandel en vetweiderij te behalen vielen als de herkomst en bestemming van de ossen aan bod.
136  Gijsbers, 1999, 340 e.v.
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Grafiek 6.6  Grondprijzen in de Beemster, 1623-1666.

Bron: Dinkla, 1989, passim.



door Gijsbers uit de boekhouding van Joseph Deutz achterhaalde gegevens ver-
schaffen ons inzicht in de gang van zaken bij dit bedrijf. In de periode tussen
1675 en 1684 weidde Deutz jaarlijks circa. 100 ossen.137 Het landareaal dat hij
daartoe ter beschikking had groeide gestaag en bedroeg uiteindelijk 79 morgen,
wat neerkwam op een bezetting van ruim 1 os per morgen. De winst die hij wist
te behalen fluctueerde sterk van jaar tot jaar.138 Pieken en dalen van respectieve-
lijk 3.000 en 700 gulden wisselden elkaar af. Gemiddeld hield hij ongeveer 1.900
gulden aan zijn inspanningen over, 24 gulden per morgen.

Deze opbrengst ligt in dezelfde orde van grootte als de zuivere huur die grond-
bezitters dezer jaren bij verpachting kregen. Zij hadden echter een gegaran-
deerde opbrengst, terwijl Deutz rekening moest houden met een aanzienlijk on-
dernemersrisico. Zijn boekhouding toont grote schommelingen in marge tussen
het aankoopbedrag en de verkoopprijs van zijn ossen. In goede jaren bedroeg
deze 43 gulden per os (in 1676), in slechte jaren niet meer dan 29 gulden
(1680).139 Daar moesten alle kosten dan nog van af. Stellen we de bruto marge
gemiddeld op 35 gulden en houden we rekening met een beweidingsintensiteit
van ruim 1 os per morgen, dan komen we na aftrek van kosten ook via deze be-
naderingswijze weer in de buurt van de 25 gulden per morgen uit. Spectaculair
zijn deze opbrengsten niet. Zelfs na de forse daling die de grondprijzen hadden
ondergaan, tot waarden tussen de 700 en 800 gulden per morgen, kwam het ren-
dement nauwelijks boven de 3 procent uit. Gijsbers stelde ‘dat het weiden van os-
sen in deze periode niet leidde tot superwinsten, zoals in de eeuw daarvoor’.140

We missen de informatie om na te kunnen gaan of deze bedrijfstak in de eerste
helft van de eeuw winstgevender en misschien ook minder wisselvallig was. Het
lijkt echter onwaarschijnlijk dat de ossenweiders zich in deze periode van hoog-
conjunctuur ook al hadden neergelegd bij bedrijfswinsten die weinig meer ople-
verden dan het zonder enige inspanning en risico verhuren van hun landerijen.

Alvorens dit hoofdstuk af te sluiten willen we nog kort stilstaan bij de akker-
bouw in de polder. Vergeleken met de melkveehouderij en de vetweiderij stelde
deze niet veel voor. Aan de vruchtbaarheid van de bodem kan het niet hebben
gelegen, de vette klei leende zich er goed voor. Problematisch waren echter de
hoge waterstanden, waar grote delen van de polder regelmatig mee te maken
kregen. Helaas beschikken we niet over detailgegevens inzake de tienden.141 We
moeten het doen met de informatie uit het al eerder gememoreerde overzicht
van de opbrengst van de tienden in 1703 in allerlei Noord-Hollandse regio’s (ta-
bel 6.5). De ‘Beemster en omstreken’ stonden daarin genoteerd voor 1.476 gul-
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137  In 1683 liet Deutz zelfs 112 ossen op zijn landerijen weiden.
138  Gijsbers, 1999, 342.
139  Gijsbers, 1999, 341. De VOC was een belangrijke afnemer van de vetgemeste ossen.
140  Gijsbers, 1999, 224 en 343.
141  De tienden, waarvoor in eerste instantie gedurende een periode van 24 jaar vrijstelling was verleend,
werden in de Beemster vanaf 1644 geïnd, inclusief die over de oogst van 1643: WA, AWB inv. nr. 21. Van de
impost op hoornbeesten was de polder tot en met 1629 vrijgesteld.



den, een zesde deel van de som die de Wieringerwaard opbracht, twee derde van
de Zijpe en vrijwel gelijk aan de Purmer. We leiden hieruit af dat akkerbouw in
de Beemster hooguit op een paar procent van het polderoppervlak plaats vond.
Daarbij moeten we wel rekening houden dat de Arenberger gronden blijvend
van het betalen van tienden waren vrijgesteld. Het polderbestuur had zich met
succes tegen invoering van deze belasting in dit deel van de polder verzet.142

Voordat tot droogmaking werd overgegaan behoorden deze gronden immers
niet aan de overheid, maar aan achtereenvolgens graaf Lamoraal van Egmond,
de gravin van Arenberg en Lambert Wijngaertsz. van Vollenhoven. De overheid
kon derhalve ten aanzien van de oogsten in dit deel van de polder geen enkel
recht doen gelden. Maar ook al zouden de Arenbergergronden, die ongeveer
een kwart van het polderoppervlak uitmaakten, wel aan de tiendheffing hebben
bijgedragen, de conclusie dat akkerbouw in de Beemster een onbetekenende rol
speelde, blijft recht overeind staan.

De Purmer

De bedijking van de Purmer en de latere lotgevallen van deze polder zijn in de
geschiedschrijving nogal onderbelicht gebleven. De Purmer mag niettemin met
de Beemster tot de meest succesvolle droogmakerijen van het Noorderkwartier
gerekend worden. Leeghwater karakteriseerde de polder als ‘die schoone
vruchtdragende Purmer’ en de latere dijkgraaf van de Wieringerwaard, Grone-
man, scheerde de Beemster en de Purmer qua vruchtbaarheid over één kam.143

Zelfs De Roever moest toegeven: ‘de uitslag van de Purmerbedijking belooft on-
danks de moeilijke beginjaren al even profijtelijk te worden als die van de Beem-
ster, een veronderstelling die in later jaren ook wel bewaarheid wordt’.144

De vruchtbare bodem was te danken aan een toplaag van zware klei.145 Alleen
in het zuidoostelijk gedeelte van de polder kwam fijn zeezand aan de oppervlak-
te. Met de waterhuishouding viel het na een moeizaam begin wel mee, al schakel-
den de boeren ook in deze polder al snel over op veehouderij en bleef minder dan
10 procent van het landoppervlak in gebruik voor akkerbouw. Vergeleken met de
kleinere Wieringerwaard stelden de tienden hier niet veel voor (tabel 6.5).

De vermeende financiële successen worden in de schaarse literatuur over de
Purmer nergens onderbouwd. Ook het polderarchief laat het in dit opzicht bij-
na geheel afweten. De stad Purmerend had haar meeste kavels al verkocht voor-
dat de bedijking goed en wel een aanvang nam, zodat de stedelijke administratie
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142  WA, AWP inv. nr. 187. Het polderbestuur van de Purmer verwees in een eigen verzoekschrift om vrij-
stelling van de tienden, of althans verlaging van haar bijdrage, naar de door de Beemster gewonnen rechts-
zaak aangaande de onrechtmatigheid van toepassing van deze heffing op de Arenberger gronden.
143  Van Hasselt, 1838, 27; Groneman, 1910, 6.
144  De Roever, 1944, 125 en 129.
145  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 147; Boschma, 2003 Boeren in en rond Edam, 16; Pons en Van Oosten,
1974, 78-162.



ons ook niet veel meer dan een bescheiden blik op de prijsontwikkeling van de
gronden in deze polder gunt.146 Het verpondingskohier uit de jaren 1663 en la-
ter biedt ons nog de meeste informatie, al is het jammer dat we in dit register wel
de opgelegde heffingen van de afzonderlijke kavels kunnen terugvinden, maar
niet de huurprijzen waarvan deze heffingen waren afgeleid.147

Purmerend bezat ten tijde van de verkaveling nog twee stukken grond, 20 mor-
gen in kavel 30 en ruim 5 morgen in kavel 20. Van dit laatste, relatief kleine, lap-
je grond ontdeed de stad zich ook al gauw. In 1625, 3 jaar na het gereedkomen
van de polder, werd deze grond verkocht voor de aantrekkelijke prijs van 530 gul-
den per morgen. In aanmerking genomen dat de investering slechts 280 gulden
per morgen bedroeg, ging het om een uiterst profijtelijke transactie.148 Het geïn-
vesteerde bedrag was in enkele jaren bijna verdubbeld. Van grote aanlooppro-
blemen was, naar het zich laat aanzien, in deze polder geen sprake. Ook de huur-
prijs die de stad voorafgaand aan de verkoop voor dit kavel ontving, 21 gulden
per morgen, duidt op een snelle ontwikkeling ten goede. In de Beemster werden
zulke hoge pachtprijzen pas na tien jaar of meer behaald.149 Stellen we de vaste
lasten ook in deze polder op ongeveer 10 gulden per morgen, dan bracht deze
kavel dus al binnen 2 jaar een rendement van circa 4 procent op. Als we dan ver-
der nog uit het verpondingsregister kunnen opmaken dat de grond in deze ka-
vel geenszins van uitzonderlijke kwaliteit was, maar gezien de hoogte van de
heffing (4,3 gulden per morgen) min of meer representatief voor het gemiddel-
de in de polder (4,4 gulden), dan hebben we hier een eerste harde aanwijzing
voor een voortreffelijke start van deze middelgrote droogmakerij.

Deze positieve ontwikkeling wordt bevestigd door de resultaten die Purme-
rend met de andere kavel behaalde. Zodra de stad over de grond kon beschik-
ken, leverde die al 21 gulden per morgen op en binnen een tijdsbestek van 10
jaar schoot de pachtprijs verder omhoog tot boven de 40 gulden, om in de jaren
veertig en begin vijftig op een maximumwaarde van 46 gulden uit te komen (gra-
fiek 6.7). In de daarop volgende periode ontkwam ook de Purmer niet aan een
daling van de prijzen, maar met 36 gulden aan het eind van de jaren tachtig kon
Purmerend nog steeds tevreden zijn. De resultaten lijken sterk op die van de bes-
te kavels in de Beemster. Op een investering van 280 gulden per morgen kwamen
genoemde huurwaarden neer op een netto rendement van 7 procent in het mid-
den van de dertiger jaren en 11 procent tijdens de piekjaren rond 1650.150
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146  WA, OA Purmerend inv. nr. 152.
147  WA, AWP inv. nr. 141.
148  De stad Purmerend hoefde bij inschrijving geen inkoopsom te betalen, zodat de investering tot 280
gulden per morgen beperkt bleef.
149  Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de grond- en pachtprijzen in het Noorderkwartier juist in
deze jaren aan een spectaculaire opmars bezig waren.
150  Vanaf 1642 werd in de Purmer een heffing voor de verponding van gemiddeld 4,4 gulden per morgen
geïnd. In het geval dat de investeerder zich eerst moest inkopen, liggen de rendementen ongeveer 2 pro-
cent lager.



Onze database is helaas te klein om bovenstaande constatering zonder meer
naar de gehele polder te mogen extrapoleren. De min of meer gemiddelde
plaats die de Purmerender kavels in het verpondingsregister van de Purmer in-
namen en enkele schaarse gegevens over grondprijzen geven echter wel een ste-
vig fundament aan de stelling dat de Purmer in financieel opzicht niet voor de
Beemster onderdeed. Interessant in dit opzicht is het hoge bedrag waarvoor het
land van Pieter Pauwelsz. Trom, kavel 88, in 1655 werd getaxeerd: 1.300 gulden
per morgen.151 Deze waarde kan wedijveren met die van de hoogst geprijsde
gronden in de Beemster.

De kohieren van de verponding uit de jaren 1663 en later geven ons een ge-
detailleerd overzicht van de taxatie van de individuele kavels. De huurwaarden
als zodanig zijn in de registers niet terug te vinden. Bij de vaststelling van de ver-
pondingsaanslagen maakten de taxateurs onderscheid tussen de aan de ringdijk
grenzende ‘dijkstukken’ van een kavel en de over het algemeen wat lager gele-
gen ‘tochtstukken’ langs de dwars door de polder lopende Middeltocht. De to-
tale aanslag voor de 2.953 contribuabele morgen die de polder telde, bedroeg
13.071 gulden, dat is 4,4 gulden per morgen. In de aanname dat de taxateurs
zich aan de spelregels hielden en dat de taxatie rond 1632 plaats vond, kunnen
we hier een voor vaste lasten gecorrigeerde netto opbrengst in dat jaar van 22
gulden per morgen uit afleiden. De polderomslagen in 1631 en 1632 bedroegen
6 gulden per morgen per jaar. Tellen we hier nog enkele guldens aan andere vas-
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151  Het desbetreffende gegeven werd ons door mw. C. Boschma-Aarnoudse ter beschikking gesteld.
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Grafiek 6.7  Pachtprijzen in de Purmer, 1624-1700

Bron: OA Purmerend inv.nr. 152.



te lasten bij op, dan bedroeg de bruto huur in de polder in het begin van de der-
tiger jaren ongeveer 32 gulden. Nemen we de snelle stijging die zich net in deze
periode in de ontwikkeling van de pachtprijzen voordeed in aanmerking, 30 gul-
den per morgen voor kavel 30 in 1630 en 41,5 gulden in 1632, dan lag de huur
die Purmerend voor haar grond ontving goed in lijn met de gemiddelde ver-
pondingsaanslag.152

Vergelijken we de hoogte van de heffingen voor de verponding in de Purmer
(gemiddeld 4,4 gulden per morgen) met die in de Beemster (5,2 gulden) dan
moet de conclusie zijn dat beide polders het goed hebben gedaan. Aan de iets la-
gere heffingen in de Purmer ten opzichte van de Beemster mag niet al te veel
waarde worden gehecht. De snelle stijging van de huurwaarden in de periode
van het redres van de verponding, kon, afhankelijk van het tijdstip van taxatie, al
gauw tot een afwijking van 10 procent of meer in de aanslag leiden. Daarnaast
had de Beemster in 1632 twee keer zoveel tijd gehad om de aanloopmoeilijkhe-
den te overwinnen. De gegevens die wij voor de Purmer hebben achterhaald mo-
gen schaars in aantal zijn, zij laten er weinig misverstand over bestaan dat de Pur-
mer een vliegende start kende en haar investeerders rijkelijk heeft beloond.

Wijde Wormer

De ingelanden van de Wijde Wormer hebben zich door de eeuwen heen willen
spiegelen aan de successen van de Beemster en de Purmer. De polder lag op steen-
worp afstand van haar twee grote voorgangers en was eveneens rijkelijk gezegend
met klei.153 De verwachtingen van de investeerders waren dan ook hooggespan-
nen. Helaas pakte het anders uit. Overvloedig kwelwater en lekkende dijken be-
moeilijkten het waterbeheer en de drassigheid in grote delen van de polder deed
afbreuk aan de bruikbaarheid van het land. De grond, hoewel kleiig van samen-
stelling, was van een lichte substantie, zodat het probleem moeilijk viel te verhel-
pen, ook al werd de lekkende ringdijk regelmatig onder handen genomen. De be-
nodigde grond haalde men in later jaren van elders, maar dit joeg de ingelanden
op extra kosten: ‘het onderhoud aan de dijken kost wel 21 gulden per roede’.154

De polder kreeg ook te kampen met hardnekkig onkruid.155 Dit valt fraai af te
lezen van een in 1697 van aantekeningen voorziene kavelkaart, waarschijnlijk ge-
maakt in verband met een verzoek tot verlenging van de termijn van enkele be-
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152  De verpondingsaanslag voor kavel nr. 30 van Purmerend lag met 5,1 gulden per morgen licht hoger
dan het gemiddelde in de polder en kwam daarmee wel heel dicht in de buurt van de gemiddelde aanslag
in de Beemster.
153  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 157-158; Pons en Van Oosten, 1974, 79.
154  WA, AWWo inv. nr 257. 
155  In de vele verzoeken om verlenging van belastingvrijstelling werd veel nadruk gelegd op het onkruid
waar de polder mee kampte: unjer, heermoes en kattestaart, ‘ongemeen schadelijk en venijnig onkruid’.
Vanaf de jaren zeventig van de zeventiende eeuw kwam daar nog bij het ‘gewas van lies of biesbes’. WA,
AWWo inv. nrs. 252-262.



lastingvrijstellingen (afbeelding 6.5.2).156 Per kavel staan de ongemakken aange-
geven waarmee de boeren te maken hadden. Aanduidingen als weeckstedigh en
opdragtigh geven aan dat de polder nog steeds last had van kwelwater. Ook het
euvel van lekkende dijken was nog niet verholpen; op diverse plekken langs de
ringdijk lezen we: ‘leccagie door den dijck’. Maar het meest wijdverbreid was het
kwaad veroorzaakt door onkruid. Afgezien van de noordoost kant van de polder
waren alle kavels volgens de kaart overdekt met riet, biezen, lissen en het schade-
lijke unjer: de gronden waren riedigh, biesigh, lissigh en unjerigh.

Bijna 100 jaar na de droogmaking klaagden de polderbestuurders nog steeds
hun nood. In een zwaar aangezet verzoekschrift uit 1720 om continuering van
belastingfaciliteiten vestigden zij de aandacht op de miserabele toestand waarin
de polder nog steeds verkeerde.157 De dijken lieten nog steeds zoveel water door,
dat de molenaars veel meer uren moesten maken dan hun collega’s in de Beem-
ster. Dat kwam tot uiting in een 30 gulden hoger tractement. Het onkruid ver-
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156  WA, AWP inv. nr. 263.
157  WA, AWWo inv. nr. 257.

Afb. 6.5.2  Een in 1697 van aantekeningen voorziene kavelkaart van de Wijde Wormer, waarschijnlijk ge-
maakt in verband met een verzoek tot verlenging van belastingvrijstelling. Per kavel is aangetekend met welke
ongemakken de boeren te kampen hadden.



spreidde zich ondertussen steeds verder, zodat ook de betere stukken land daar
last van kregen. Het gevolg van dit alles was dat veel boeren niet langer konden
rondkomen en zonder enige compensatie wegtrokken van het land waar ze zo
lang op hadden gezwoegd. Landeigenaren wilden hun grond verkopen, maar de
vraag naar grond was zo gering, dat de kavels niet meer opbrachten dan ‘de mor-
gen tot 56, tot 39 tot 20,5 en tot 3,30 gulden’. ‘Zelfs hele kavelen land met huizen
erop werden weggegeven, dat men zelfs land aanbood met hondert gulden toe’,
opdat men het maar kwijt was.158

Zo slecht als aan het begin van de achttiende eeuw was het niet altijd, maar een
vetpot is het in de Wijde Wormer in de eerste twee eeuwen van haar bestaan
nooit geweest. De polder legde het in winstgevendheid ruim af tegenover haar
grote buren. Dat dit tot een zekere naijver leidde, mag geen verbazing wekken.
Toen in 1874 het 250 jarig bestaan van de polder werd herdacht, klonk dit nog
door in een bij het festijn gezongen feestlied:

‘De schapen, lammeren en koeijen,
In onze dreven voortgebracht,
Getuigen, dat het hier wil groeijen,
Zoo goed als elders, met veel kracht.
De zuivel, uit de melk gekregen
Wedijvert met de Beemster kaas
De Purmer, ook nabij gelegen,
Is evenmin van ons de baas’.159

De in 1988 overleden schrijver van de polderhistorie, Jo Haller, was wat dit be-
treft realistischer: ‘De polder bestaat uit goede weilanden, hoewel de kwaliteit
minder is dan in Beemster en Purmer’.160

De mindere kwaliteit komt goed tot uiting in de pachtprijzen, afgezien van de
eerste paar jaar toen men zich de tekortkomingen nog niet ten volle realiseerde.
Waarschijnlijk op basis van de goede resultaten behaald in de eerder klaargeko-
men Beemster en Purmer, werden de landerijen in de beginjaren voor veel te
veel geld verhuurd. De stad Purmerend sloot in 1628 voor haar kavels vijfjarige
contracten af, waarin een huurprijs van niet minder dan 24 gulden per morgen
werd overeengekomen.161 Het prijsniveau kwam daarmee dicht in de buurt van
dat in de Purmer. Om deze hoge prijs te rechtvaardigen werd in de huurcon-
tracten overeengekomen dat de pachters hun land gedurende twee jaar als ak-
kerland mochten gebruiken; de overige drie jaar was slechts ‘beweiden’ of hooi-
en toegestaan.162 De contractanten kwamen er al snel achter dat de situatie
slechter was dan gehoopt en met goedvinden van beide partijen ging de pacht-
som met meer dan de helft omlaag en werd de huurtermijn met twee jaar bekort.
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158  Ibidem.
159  Jubileumuitgave Wijde Wormer Journaal, verschenen bij 375-jarig bestaan in 2001.
160  Haller, 1976. In 1990 is dit boek, onder redactie van C. van Dalsum, opnieuw uitgegeven.
161  WA, OA Purmerend inv. nr. 152.
162  Akkerbouw leverde hogere opbrengsten, maar leidde sneller tot uitputting van de grond.



In de kavels 62 en 63, gelegen ‘bij de Enge Wormer’, hoefde de pachter nog
maar 6,5 gulden per morgen te betalen, in de kavels 25 en 26 kwam een huurprijs
van 12 gulden tot stand. De vijfde kavel die de stad in haar bezit had (kavel 77)
werd pas vanaf 1629 voor het eerst verpacht. Door ervaring wijs geworden stelde
men de huurprijs hier gelijk vast op het meer realistische niveau van 12 gulden
per morgen. In de jaren daarna trokken de prijzen geleidelijk aan, maar het oor-
spronkelijk beoogde niveau van 24 gulden werd pas eind jaren veertig bereikt
(grafiek 6.8).

De taxatie voor het redres van de verponding vond plaats in 1630, kort nadat
de polder was drooggevallen. Dit was in zoverre voordelig voor de ingelanden,
dat de polder nog lang niet op orde was en de huurwaarden zich dus nog op een
betrekkelijk laag niveau bevonden. Het eerder besproken voorbeeld van de prijs-
stelling van de Purmerender kavels laat zien dat de pachtprijzen zich in de eerste
jaren nog wel eens aan deze logica onttrokken, maar afgezien daarvan was het
tijdstip van taxatie niet ongunstig. De ‘wijkmeesteren van alle de landen ende
huijzen binnen de ring vande Wormer’ inventariseerden alle pachtprijzen en
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Afb. 6.5.3  Aanslagbiljet voor
een extra (halve) Verponding in
de Wijde Wormer in 1653. Op-
merkelijk is dat de aanslag is ge-
richt aan de gebruikers van de
gronden in de polder, ongeacht of
zij deze pachtten of in bezit had-
den. De pachters wordt echter te
kennen gegeven dat zij de heffing
mogen korten op hun huurpen-
ningen. Kennelijk verwacht de
penningmeester van de Wijde
Wor mer, die de belasting int, het
geld zo het snelst binnen te krijgen.



leidden daar een over de hele polder gemiddelde verpondingswaarde van 3,1
gulden per morgen uit af.163 Omdat zij bij hun berekening op basis van de bruto
huurwaarde geen correctie voor vaste lasten hadden toegepast, verlaagden zij de
verpondingswaarde vervolgens met 1 gulden tot 2,1 gulden per morgen. Zij lie-
ten weten dat deze aanpassing was gebaseerd op een aanname van 5 gulden per
morgen voor ‘dijk, molen ende andere ordinaris kosten’ in dat jaar.164 Uit hun
eigen aantekeningen blijkt echter dat de taxateurs wisten dat alleen al de polder -
omslag dat jaar 8 gulden bedroeg, zodat de correctie aan de zuinige kant was. Ar-
gumenten voor deze onvolledige compensatie van de vaste lasten worden niet ge-
geven, zodat wij slechts naar de achtergrond kunnen gissen. Het lijkt dan
aannemelijk dat de taxateurs de verponding met opzet te hoog vaststelden, om-
dat de pachtprijzen zo kort na bedijking nog aan de lage kant waren. Waar-
schijnlijk om die reden raadden zij in hun rapportage aan om tegen de tijd dat
de vrijstellingsperiode afliep, de huren nog eens te ‘inspecteren’. Dit advies werd
echter niet opgevolgd. De verponding kwam uit op 2,10 gulden per morgen,
3.774 gulden voor de polder in totaal, en bleef op dat niveau gehandhaafd.165
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163  WA, AWWo, inv. nr. 266. Bij het vaststellen van de hoogte van de verponding hanteerden de taxateurs
nauwgezet het daarvoor geldende percentage: 20 procent van de huurprijs.
164  Ibidem.
165  De polder telde dat jaar 1.798 contribuabele morgen. Naast de heffing van 3 gulden per morgen wer-
den ook nog enkele kleinere heffingen vastgesteld, zoals die op huizen (59 gulden), het veer bij het ‘Calff’
(7,50 gulden) en het baljuw- en dijkgraafschap (10 gulden).

Grafiek 6.8  Pachtprijzen in de Wijde Wormer, 1628-1700.

Bron: OA Purmerend inv. nr. 152.
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Dankzij de inventarisatie uit 1630 hebben wij dus de beschikking over alle bru-
to huurprijzen in dat jaar. Die liepen sterk uiteen. Met uitersten van 25 gulden
per morgen aan de bovenkant en 10 gulden aan de benedenkant lag het gemid-
delde op 15 gulden. Opmerkelijk genoeg stonden de Purmerender gronden in
het register nog voor 24 gulden genoteerd, terwijl de pachtprijzen een jaar eer-
der waren teruggebracht naar 12 gulden. Dit duidt erop dat de in het belasting-
kohier opgegeven waarden waarschijnlijk een te optimistisch beeld schetsen.
Een gemiddelde bruto waarde dicht bij de 10 gulden ligt meer voor de hand. Na
aftrek van de polderomslag en allerlei andere uitgaven, bleef er voor de grond-
eigenaren dus maar bitter weinig over. Vier jaar na bedijking leverde hun inge-
legde kapitaal nog vrijwel niets op.

Aan de hand van de Purmerender kavels hebben we al gezien dat de huur-
waarden in de jaren daarna geleidelijk aan omhoog gingen. De in de Beemster
en de Purmer behaalde niveaus werden echter bij lange na niet geëvenaard (gra-
fiek 6.8). Kavels 25 en 26 haalden in de topjaren 36 gulden per morgen, maar de
andere kavels waarvan wij de prijzen kennen, kwamen niet verder dan 25 gulden.
Corrigeren we weer voor de vaste lasten en nemen we in aanmerking het relatief
hoge bedrag dat de investeerders voor hun grond in de Wijde Wormer kwijt wa-
ren - 350 gulden per morgen - dan is duidelijk dat de rendementen in de Wijde
Wormer pover afstaken tegenover die van de vorige twee polders. Aan het begin
van de jaren vijftig, toen de huurprijzen een piek bereikten, werden rendemen-
ten van 4 à 7 procent op de oorspronkelijke investering behaald.

De ontwikkeling van de grondprijzen vertoonde een navenant beeld. In de zes -
tiger jaren, toen de pachtprijzen nog dicht tegen hun piek aanlagen, brachten
de landerijen ongeveer 470 gulden per morgen op, een stijging van het geïnves-
teerd vermogen met nog geen 40 procent in ruim dertig jaar, beduidend minder
dan 1 procent per jaar.166 In de Beemster en de Purmer werden toen prijzen van
1.000 gulden of meer gerealiseerd.

De grond- en pachtprijzen in de polder toonden derhalve een teleurstellend
verloop. De verhouding tussen deze twee parameters was echter geheel in lijn
met onze bevindingen in de hiervoor besproken polders. Uitgaande van een bru-
to huur in 1668 van 24 gulden per morgen en een netto huur van 14 gulden, be-
rekenen we ook nu weer een rendement van een kleine 3 procent.

De problemen waar de Wijde Wormer mee te kampen had, gingen niet onge-
merkt aan het Haagse regeringscentrum voorbij. Verzoeken van de kant van het
polderbestuur om continuering van de tijdens de bedijking voor 30 jaar verleen-
de vrijstelling van verponding vonden steeds een gewillig oor.167 De polder zag
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166  De hier genoemde prijs is gebaseerd op enkele gegevens in verband met de collaterale successie uit
het begin van de zestiger jaren: WA, AWWo inv. nr. 267. Kavel 21 werd in 1668 getaxeerd op 468 gulden per
morgen en kavel 52 in 1671 op 475 gulden per morgen.
167  WA, AWWo inv. nrs. 252-262. In het bedijkingsoctrooi was de polder al een vrijstelling van 15 jaar voor
betaling van de verponding verleend. Na het doorbreken van de dijken in 1625 werd deze periode met 15
jaar verlengd.



kans om tot aan het einde van de Republiek van betaling gevrijwaard te blijven.
Alleen aan de extra-ordinaris verpondingen ontkwamen de ingelanden niet.
Maar ze mochten al blij zijn dat ze van de gewone verponding verschoond ble-
ven. Een jaarlijkse heffing van 2,10 gulden per morgen was, vergeleken met de
aanslagen in de Beemster en de Purmer, aan de bescheiden kant. Op een pacht-
prijs waarvan na aftrek van alle kosten, ook in de relatief goede jaren, niet veel
meer dan 10 gulden overbleef, zou deze extra kostenpost voor velen echter de
‘ruïne’ hebben betekend.

De Heerhugowaard

Als we de literatuur mogen geloven, dan heeft van alle grotere droogmakerijen
in Noord-Holland de Heerhugowaard de meest teleurstellende gang van zaken
laten zien. De Roever gebruikte het adjectief ‘miserabel’ om de polder te type-
ren.168 Daarmee citeerde hij de polderbestuurders in 1710: ‘Zo was de polder
alomme wel bekent en haar ongeluck zo verre uitgekreten’.169 ‘De polder kwam’,
zo stelde Belonje, ‘al snel in een kwade reuk te staan, voornamelijk door den
slechten roep, die van de kwaliteit van de grond uitging’.170 ‘De grondkwaliteit
viel erg tegen’, laten ook de auteurs van Zee uit Land ons weten.171 De hoofdin-
gelanden uit vroeger jaren lieten niet na de sombere toestand in hun veelvuldi-
ge aanvragen om verlenging van belastingvrijstelling breed uit te meten.172 Hun
wel zeer negatieve rapportage is ongetwijfeld mede debet aan het beeld dat in la-
ter jaren over de polder is blijven bestaan.173 In de loop van de negentiende eeuw
begon zich echter een ommekeer ten goede af te tekenen. Met nieuwe technie-
ken kwam de polder eindelijk tot een redelijke mate van bloei.

Eén van de eerste problemen waar de ingelanden na verloting van de kavels
mee te maken kregen, waren de hoogteverschillen binnen de polder. Het bema-
lingssysteem was hier niet op berekend. Het aantal molens was ontoereikend en
zij stonden vaak niet op de juiste plaats. De laaggelegen delen van de polder ston-
den dan ook regelmatig blank, zodat ontginning voorlopig ondoenlijk was. In de
eerste winter na verkaveling kwam een groot deel van de polder zelfs zo vol water
te staan, dat alle sloten en greppels opnieuw moesten worden uitgespit.174 Pas na-
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168  De Roever, 1944, 129 en 143.
169  RAA, AWH inv. nr. 151. Dit citaat is overgenomen uit een rekest van de hoofdingelanden in 1710 om
prolongatie van fiscale vrijstellingen.
170  Belonje, 1929, 27 en 33.
171  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 175.
172  Ibidem. In het polderarchief bevinden zich verzoekschriften en octrooien uit 1674, 1704, 1710, 1717,
1746 en 1790.
173  Schilstra, 1981, 15 en 110; Aten, Inleiding tot Archief van de polder Heerhugowaard, gerecht en wees-
kamer Heerhugowaard RAA, inv. nr. 80-2 (11), 11-12.
174  RAA, AWH inv. nr. 151. Deze gebeurtenis staat vermeld in een in 1671 naar de Staten verzonden ver-
zoekschrift.



dat de polder in 8 afdelingen was opgedeeld en de bemaling daaraan was aange-
past, kon de exploitatie van de drooggevallen gronden goed op gang komen.175

Konden de problemen van waterstaatkundige aard, zij het tegen aanzienlijke
kosten, worden opgelost, veel ernstiger waren de gevolgen van de slechte grond-
kwaliteit. Aan de westkant van de polder lag een oude zandrug aan het oppervlak
en op enkele kleinere stukken land na, was het ook elders met de vruchtbaarheid
bedroevend slecht gesteld. Alleen het onkruid tierde welig en dat maakte het de
boeren nog moeilijker. Onmachtig verbetering in de situatie aan te brengen
voorspelden de polderbestuurders in 1674 ‘dat de Landen noch in meerder de-
cadentie sullen vervallen, om redenen, dat deselve opgepropt met Hermoes,
Hoef-bladeren, Stinckert, Neetgras, quade Steeckelen en Netelen, vantijdt tot
tijdt onbequaem sullen werden om eenige goede vruchten voort te brengen’.176

Landbouw leverde niets op, de akkers waren ‘zo steriel en onvrugtbaar bevonden
dat hij sijn onkosten van ’t besaeyde niet heeft kunnen opbrengen’.177 Vetweide-
rij bood evenmin perspectief: ‘nog ook eenige beesten heeft beter kunnen ma-
ken als deselve wel waren, ten tijde als deselve aldaer ter wijde werden bestelt’.178
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175  Belonje, 1929, 26-27.
176  RAA, AWH inv. nr. 151.
177  Ibidem.
178  Belonje, 1929, 27.

Afb. 6.5.4  Verzoekschrift uit
1745 van de bestuurders van de
Heerhugowaard om verlenging
van de termijn met vrijstelling
van allerlei vormen van belas-
ting. De met enige regelmaat in-
gediende verzoekschriften geven
een goed inzicht in de slechte
gang van zaken in de polder, zelfs
als we ons realiseren dat de pol-
derbestuurders om hun argumen-
ten kracht bij te zetten een extra
somber beeld schetsten. Men zou
zelfs het plan hebben opgevat de
polder weer vol water te laten lo-
pen.



In de loop van de jaren werden dan ook grote delen van de polder met bomen
beplant - elzen, iepen, essen en wilgen - of geschikt gemaakt voor de teelt van riet.
In het midden van de achttiende eeuw waren ‘honderden van mergentaalen met
Elst en Tienen beplant, en tot Riet laten loopen’ en ‘slecht in sig selven, door de
veelheid van Unjer, Hoefblad en ander Grasverdervend Onkruid’.179 Het was na-
tuurlijk niet overal zo slecht gesteld, er waren ook wel landerijen met ‘vry goede
revenuen’, maar de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorder-
kwartier waren het er over eens dat ‘die weinig in getal zyn’.180

Van een acceptabel rendement was voorlopig geen sprake en voor de ingelan-
den was het vaak moeilijk het hoofd boven water houden. Velen konden hun om-
slagen niet langer opbrengen en lieten hun landerijen in de steek, ‘het welcke
veroorsaeckt dat de Capitaelste Hofstede ende Landen, die tsedert eenigen tijdt
herwaerts verkocht zijn, niet en hebben konnen bereycken de kosten vande Tim-
meragie ende Plantagie, gevende daer- en-boven noch toe alle het Landt daer
onder begrepen’.181 Bij gebrek aan kopers vielen diverse kavels aan de polder toe
en kwamen ook de financiën van de polder steeds meer in de knel: de gronden
‘bij verhueringe op verre na den ommeslach niet heeft connen consequeren’.
Om verder onheil af te wenden deed het polderbestuur een vertwijfelde poging
om het spa steken te verbieden.182 Er werd een commissie ingesteld die moest on-
derzoeken of de ingelanden hiertoe krachtens het octrooi eigenlijk wel gerech-
tigd waren, maar er bleek niets aan te doen. Begin achttiende eeuw was de toe-
stand er niet beter op geworden:

‘ende heeft men aanmerckelijck schade geleden door het abandonneren van considerabele
Partyen, dewelcke hare ordinaire ongelden niet machtigh waren op te brengen, waar door te
vreesen staat, dat de Eygenaars van de Landeryen, dewelcke noch eenighsints goet zyn, als on-
machtigh de gantsche last vande Polder te dragen, sullen moeten resolveren spa te steken, als
zynde dese hare Goederen haar onnut, ja nadeeligh gewerden’.183

De Gecommitteerde Raden zagen de ernst van de situatie in: ‘het grootste ge-
deelte is slecht Land, waar van de lasten veelal de inkomsten gelyk zyn, zoo niet
overtreffen’.184 De armzalige toestand van de polder leidde ertoe dat de hoofd -
ingelanden keer op keer bij de Haagse bestuurders een gewillig oor vonden als
zij om verlenging vroegen van de vrijstellingstermijn van allerlei belastingen. De
polder bleef tot aan het einde van de Republiek van verponding en recognitie
gevrijwaard.
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179  RAA, AWH inv. nr 151. Verzoekschrift uit 1746. In 1808 was 25 procent van het polderoppervlak met
bos begroeid: Schilstra, 1981, 110.
180  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2205. Advies uit 1790.
181  RAA, AWH inv. nr. 151. Verzoekschrift uit 1674.
182  Belonje, 1929, 33. Door een spade in de grond te steken deed een landeigenaar afstand van zijn
grond.
183  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2205. Verzoekschrift uit 1717.
184  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2205. Advies uit 1790.



De sombere toon in de vele verzoekschriften en publicaties is terecht. De
pacht- en grondprijzen in de polder behoorden tot de laagste in het Noorder-
kwartier. Heel duidelijk komt dit tot uiting in het in 1654 opgemaakte verpon-
dingsregister, samengesteld met het oog op de in dat jaar te betalen extra-ordi-
naris verponding.185 De inventarisatie die overal elders in het gewest rond 1630
plaats vond, was aan de Heerhugowaard voorbij gegaan. De polder bevond zich
toen nog in de fase van droogmaking, zodat er weinig te inventariseren viel. In
de jaren daarna kwam het er niet meer van, totdat zich in 1652 een buitengewo-
ne verponding aandiende.186 De van de gewone heffing vrijgestelde droogmake-
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185  RAA, OA Alkmaar, nr. 2205. Tot het heffen van een extra-ordinaris verponding was in oktober 1652
besloten. Invordering moest in hetzelfde jaar plaats vinden. Voor de Heerhugowaard was de hoogte van de
heffing nog niet vastgesteld, zodat betaling even op zich liet wachten. In 1654 vonden pas de benodigde
taxaties plaats.
186  RAA, AWH inv. nr. 154.

Afb. 6.5.5  In 1653 kregen de landeigenaren in de provincie Holland een extra belastingaanslag opgelegd
ter hoogte van een halve verponding, ook in de polders die nog van deze belasting waren vrijgesteld. Omdat het
Redres van de Verponding in 1627 te vroeg was gekomen voor de Heerhugowaard - met de bedijking was in
dat jaar net een aanvang gemaakt - was het daarom nodig de poldergronden alsnog aan een taxatie te onder-
werpen. Om de netto huur vast te stellen werd van elke kavel de huurprijs nagegaan en trok men daar de vas-
te lasten vanaf. Het tarief voor de halve verponding (de ‘tienden’) bedroeg tien procent van de ‘zuivere huur’.



rij kon zich hier niet aan ontrekken. Zes taxateurs werden ingeschakeld om alle
benodigde gegevens boven tafel te krijgen.187 Geheel in lijn met hun instructie
achterhaalden zij van alle kavels de in dat jaar geldende pachtprijs, leidden daar
de zuivere huur van af en stelden vervolgens de halve verponding vast op een
tiende deel daarvan.

De uitkomst liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Ruim 20 jaar na bedij-
king en in een periode waarin de huren zich overal elders op het hoogste punt
bevonden, bleven de prijzen in de Heerhugowaard op gemiddeld 18 gulden per
morgen steken. Na aftrek van 13 gulden aan vaste lasten bleef daar volgens de
taxateurs netto ongeveer 5 gulden van over. Dit betekent dat het gemiddelde
rendement op de oorspronkelijke investering zelfs in deze relatief goede jaren
onder de 2 procent bleef. In diverse delen van de polder brachten de huren niets
op, of moest er zelfs geld bij. ‘Nihil’ noteerden de taxateurs in die gevallen voor
de hoogte van de ‘zuivere huur’.188 Aan de randen van de polder was de situatie
iets beter. Maar zelfs daar, op de deels ingedijkte oude landen, bleven de pacht-
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187  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2205. De taxateurs waren Amel Gerritsz., Adriaan Jacobsz. van de Wijc, Ja-
cob Jansz. ’t Weijver, Jacob Jansz. Harencarspel, Cornelis Claesz. Bommer en Jan Claesz. Voor de inventari-
satie van de pachtprijzen hadden zij 15 dagen nodig. Aan de inventarisatie van de huizen besteedden zij nog
eens 4 dagen. Alles bij elkaar genomen kostte deze exercitie aan tractementen en onkostenvergoedingen
390 gulden. Nemen we vervolgens de hoogte van de (halve) verpondingsaanslag (circa 1600 gulden) in
ogenschouw, en realiseren we ons dat de gemaakte kosten mochten worden afgetrokken, dan is duidelijk
dat de kosten van taxatie een aanzienlijk deel van de opbrengsten voor de staat teniet deden.
188  Ibidem.
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Grafiek 6.9  Pachtprijzen in de Heerhugowaard, 1634-1690. Kavels van de stad Alkmaar.

Bron: OA Alkmaar inv. nrs. 389-428, 554-574 en 2220-2223.



prijzen beperkt tot 20 à 26 gulden per morgen. Ook daar bood de netto op-
brengst weinig of geen compensatie voor de in de voorafgaande periode geleden
verliezen. De inventarisatie van 1654 leidde vanzelfsprekend tot een lage aanslag:
3.527 gulden voor een hele verponding. Dat komt neer op gemiddeld 1,1 gulden
per morgen, het laagst van alle door ons onderzochte polders.

Voor de ingelanden viel de taxatie voor de verponding op een uitermate on-
gunstig tijdstip. De toestand waarin de polder zich bevond was weliswaar verre
van rooskleurig, het belastingkohier uit 1654 gaf niettemin een geflatteerd
beeld. In de jaren daarvoor was het allemaal nog veel erger. Aan de hand van de
huurprijzen die Alkmaar door de jaren heen voor haar kavels kreeg, valt de prijs-
ontwikkeling enigszins te reconstrueren (grafiek 6.9).189 De stad had het bij de
verloting niet slecht getroffen: 4 van haar kavels lagen in polder F dicht bij Rus-
tenburg, het beste deel van de Heerhugowaard. Hoog waren de opbrengsten
hier ook niet, maar er werd daar tenminste al snel geen geld meer verloren. In
de jaren veertig en vijftig klommen de huren in dit deel van de polder tot 24 à 26
gulden per morgen. Deze bedragen vielen in het niet vergeleken met de pacht-
sommen in de Beemster en de Purmer, maar ze staken gunstig af tegen het me-
rendeel van de prijzen in de Heerhugowaard.

Aan haar andere kavels beleefde de stad minder plezier. Het kwam herhaalde-
lijk voor dat de grond zo slecht was, dat er geen pachter te vinden was. Soms hoef-
de die niet te betalen, als hij maar op zich nam de gronden verder te ontginnen
en te verbeteren. In 1639, 8 jaar na drooglegging, bracht kavel D-37 bruto nog
steeds niet meer op dan 1,40 gulden per morgen. Al die jaren gingen de omsla-
gen gewoon door en leed de stad zwaar verlies op haar kostbare investering. De
prijsstijging die daarna plaats vond, kon dit niet meer goedmaken. De stad
mocht al blij zijn als er geen geld meer bij hoefde. De tweede helft van de eeuw
bracht geen verbetering. De prijzen stabiliseerden en tegen het eind van de eeuw
zette ook hier de daling in.

Het afstoten van de onrendabele gronden was als gevolg van de lage grond-
prijzen ook geen aantrekkelijke optie. De stad Alkmaar verkocht niettemin al
snel een deel van haar bezittingen. In 1644 ging kavel F-6 over naar een nieuwe
eigenaar en een jaar later het aangrenzende F-5. Deze gronden brachten respec-
tievelijk 612 en 640 gulden per morgen op.190 Ten opzichte van de oorspronke-
lijke investering (327 gulden per morgen) was hier sprake van een alleszins ac-
ceptabel rendement, een waardeverdubbeling in ruim 10 jaar.191 De kavels in
afdeling F staken, zoals gezegd, echter gunstig af bij de rest van de polder, zodat
we aan deze prijzen niet al te veel betekenis mogen hechten. Vergeleken met de
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189  RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 2220-2223 en rekeningboeken van Alkmaar: RAA, OA Alkmaar inv. nrs.
389 e.v..
190  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2220.
191  Een verdubbeling van de waarde in 10 jaar komt overeen met een jaarlijks stijging van 7 procent.



grondprijzen in de Beemster en de Purmer rond deze tijd was een bedrag van
nog geen 650 gulden trouwens aan de lage kant. Helaas beschikken we niet over
verkoopprijzen van andere kavels. Op grond van het bovenstaande kunnen we
echter alleen maar verwachten dat deze aanzienlijk lager uitvielen.

Het beschikbare cijfermateriaal mag beperkt zijn, de cijfers die we hebben
spreken voor zich en bevestigen het door de polderbestuurders geschilderde
beeld. De Heerhugowaard was een miserabele polder en bracht de investeerders
weinig geluk. Jarenlang leverden de kavels vrijwel niets op, vaak moest er nog
geld bij. Alleen in een beperkt aantal gebieden aan de rand van de polder wer-
den bescheiden rendementen behaald. Het verging de geldschieters hier nog
slechter dan in de Wijde Wormer.

De Schermer

De Schermer kreeg met een aantal van dezelfde problemen te kampen als de
Heerhugowaard. De hoofdingelanden klaagden dat ‘de Schermeer over het ge-
heel laag en zandig Land is’, waar ‘het schaadelyk Onkruyd byzonder het kwade
Unjer by toeneming de Landen infecteerd, by welkers gevolg zeeker minder
Hoornvee zal worden gehouden, terwyl de laagte en zandagtige Gronden het wy-
den van Wolvee, of het omploegen en bezaayen minder doenlyk maken’.192 Ook
in deze polder zorgde het onkruid dus weer voor grote overlast. Bijna alle kavels
werden ermee besmet. Vooral het vrijwel niet uit te roeien unjer was gevreesd,
omdat ‘geen Melkbeesten daarvan kunnen eeten, of zulks al doende, het zy in de
Wyde of op de Stallen doorgaans, en meest altyd siek worden en daar door den
Eigenaar van het genot der zelver Vrugten word beroofd’.193 De polder was niet-
temin op melkveehouderij aangewezen, want voor het houden van schapen en
akkerbouw leenden de vaak drassige poldergronden zich niet goed: ‘de meeste
Landeryen, vermits haare lage ligging onbekwaam zyn, om met Wolvee te bewy-
den, en om dezelve redenen nog minder bekwaam om geploegd en bezaayd te
worden’.194

Het onkruid en de moeilijk te controleren waterstand vormden geduchte pro-
blemen en de bedroevende gang van zaken in de polder moet vooral aan deze
twee factoren geweten worden. De bodemgesteldheid liep in de verschillende
delen van de polder nogal uiteen, maar was alles bijeengenomen zo slecht nog
niet.195 Het middengedeelte bestond uit lichte tot zware oude zeeklei met een
uitstekende structuur. Alleen de bodem in het noordelijk gelegen deel leek op
die van de aangrenzende Heerhugowaard en bevatte naast klei ook veel zand. In
de buurt van Akmaar, waar grofzandige afzettingen aan de oppervlakte kwamen,
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192  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2233; verzoek uit 1790 om verlenging van belastingfaciliteiten.
193  Ibidem.
194  Ibidem.
195  Pons en Van Oosten, 1974; Braak, 1920, 639-650; Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 179.



liet de kwaliteit zelfs sterk te wensen over. Het is dan ook niet verrassend dat juist
in deze regio bij de kaveltoewijzing forse geldbedragen ter compensatie van
‘mindere kwaliteit’ werden uitgekeerd.196

De polderbestuurders lijken met hun opmerkingen over de zandige aard van
de gronden een wat al te sombere kijk te hebben gehad. De pacht- en grondprij-
zen bleven weliswaar ver achter bij die in de Beemster of de Purmer, maar zo dra-
matisch als in de Heerhugowaard was het ook weer niet. Bij Belonje valt in zijn
geschiedschrijving van ‘de Schermeer’ nauwelijks iets over problemen terug te
vinden.197 Hij vermeldt slechts dat ‘een spoedig resultaat van al dat werken vaak
uitbleef’. Hij weet dat echter meer aan de ‘geringe hulpmiddelen van die dagen’
dan aan de bodemgesteldheid. Ook in ‘Zee van land’ gaan de auteurs niet verder
dan de mededeling dat de opbrengst van het land in de eerste jaren als gevolg
van drassigheid tegenviel.198 De Roever liet zich niet uit over de kwaliteit van de
grond. Hij noteerde slechts: ‘Natuurlijk is het met de Schermeer voorlopig de-
zelfde ellende als met de andere ondernemingen. Ook de Schermeer is een vrij-
wel mislukte speculatie ...’.199 Harde achtergrondinformatie ter staving van zijn
beweringen liet hij achterwege.

Van der Woude waagde als eerste een poging inzicht te krijgen in het finan-
ciële reilen en zeilen van de polder en de inkomenspositie van de agrariërs.200 In
zijn analyse, waarin hij de eerste 15 jaar na droogmaking oversloeg, nam hij de
periode tussen 1650 en 1790 onder de loep en ging na hoe de polderomslagen
en verpondingen door de jaren heen fluctueerden en welk beslag zij op het in-
komen van de boeren legden. Daarbij maakte hij geen onderscheid tussen pach-
ters en landeigenaren en ging er abusievelijk vanuit dat de vaste lasten door de
pachters werden opgebracht. Uit zijn beschrijving blijkt dat de polderlasten tus-
sen 1650 en 1725 aanzienlijk afnamen. Deze voor de ingelanden gunstige ont-
wikkeling werd teniet gedaan door een vanaf de tachtiger jaren van de zeven-
tiende eeuw snel toenemende druk van de verpondingen. In de periode tot 1681
was de polder van de jaarlijkse verponding vrijgesteld. Er moesten alleen enkele
buitengewone verpondingen worden opgebracht. Dat waren halve verpondin-
gen en vergeleken bij de polderomslagen stelden die niet veel voor. Vanaf de ja-
ren tachtig werden echter naast de ordinaris verponding jaarlijks ook twee hele
extra-ordinaris verpondingen geheven, dat wil zeggen dat de heffing in die jaren
gelijk stond aan drie verpondingen. In het geval van de Schermer kwam dat neer
op circa 25.000 gulden, of 4 gulden per morgen, niet zo heel veel minder dan de
polderomslagen in die tijd. Om te laten zien wat deze belastingdruk voor de boe-
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196  Voor verdere details wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf in hoofdstuk 4.
197  Belonje, 1933 De Schermeer, 32.
198  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 186.
199  De Roever, 1944, 174.
200  Van der Woude, 1972, 540-544 en 834.



ren betekende, drukte Van der Woude de hoogte daarvan niet alleen uit in geld,
maar ook in de hoeveelheid jaarlijks te verkopen kaas tegen de in het desbe-
treffende jaar geldende prijzen. Op deze wijze verdisconteerde hij de opbrengst-
daling voor de boeren als gevolg van het lage niveau waarop de kaasprijzen zich
tussen 1690 en 1770 bewogen. Hij berekende dat de boeren in die periode ge-
middeld ruim anderhalf maal zoveel productie ter markt moesten brengen om
hun vaste lasten te kunnen betalen, als in de jaren vóór 1680. Hun netto inko-
men werd hierdoor sterk negatief beïnvloed.

Ook in de Schermer werden de tarieven voor de verponding pas in 1654 vast-
gesteld. De taxateurs namen ongetwijfeld ook nu weer de hoogte van de pacht-
prijzen als uitgangspunt, maar helaas vinden wij de desbetreffende bedragen
niet in het belastingkohier terug. Uit de wel vermelde gegevens, de kavelgrootte
en de hoogte van de heffing, kan slechts de aanslag per morgen worden bere-
kend.201 De totale aanslag voor 6.167 contribuerende morgen kwam uit op 8.314
gulden, dat wil zeggen gemiddeld 1,3 gulden per morgen.202 Zoals verwacht kan
worden op grond van de verschillen in bodemgesteldheid, waren de heffingen
verre van uniform. De kavels in de hooggelegen polders A, B en C kwamen rela-
tief hoog uit de bus, ruim 2 gulden per morgen, terwijl die in de laaggelegen pol-
ders H, I en L veelal onder de 1 gulden bleven steken. Als we aannemen dat de
taxateurs de spelregels getrouw hebben nageleefd, dan komen we op grond van
hun bevindingen uit op een gemiddelde netto huur in 1654 van bijna 7 gulden.
Gaan we uit van een bedrag van 13 gulden voor de vaste lasten, net als in de Heer-
hugowaard, dan bedroeg de bruto pachtprijs gemiddeld 20 gulden. Deze waarde
stemt goed overeen met de huren die Purmerend en Alkmaar in dat jaar voor
hun kavels kregen.

Voor de ontwikkeling van de pachtprijzen zijn we aangewezen op de door Alk-
maar en Purmerend bijgehouden administraties.203 Purmerend beschikte over twee
naast elkaar gelegen kavels aan de noordoostkant van de polder. Alkmaar, veel rij-
kelijker bedeeld met grond, had haar kavels wijd en zijd verspreid over de polder
liggen, zodat prijsverschillen als gevolg van uiteenlopende grondkwaliteit goed on-
derkend kunnen worden. Hoorn had ook een aanzienlijke hoeveelheid grond be-
dongen, maar van de daarop betrekking hebbende boekhouding is weinig bewaard
gebleven. Alleen over de jaren 1657 en 1666 valt nog iets terug te vinden.204 Over
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201  RAA, AWS inv. nr. 208.
202  De hoogte van de ordinaris verponding voor de gehele polder stond niet in het belastingregister ver-
meld. Het bedrag van 8.314 gulden is wel terug te vinden in de rekeningboeken van de polder na 1680, als
de vrijstelling van betaling is afgelopen en deze belasting na inzameling en betaling door de penningmees-
ter van de polder in de rekeningboeken wordt verantwoord.
203  De desbetreffende boekhouding van Purmerend bestreek de periode vanaf 1636 tot en met 1644: WA,
OA Purmerend inv. nr. 152. De boekhouding van Alkmaar werd tot en met 1657 voortgezet : RAA, OA Alk-
maar inv. nrs. 554-555 en 2220-2223. Voor de jaren daarna zijn we aangewezen op de rekeningboeken van
beide steden.
204  Van de rekeningboeken van Hoorn uit de periode vóór 1680 zijn slechts exemplaren uit 1657 en 1666
bewaard gebleven: WFA, OA Hoorn bergnummers 1136 en 1137.



het algemeen volgden de pachtprijzen in de Schermer het vertrouwde patroon.
Na een aarzelend begin zette een geleidelijke stijging in, culminerend in een piek
in de jaren vijftig (grafiek 6.10). Vervolgens was er kleine teruggang, maar tot aan
het begin van de jaren tachtig bleven de prijzen min of meer stabiel. Daarna zet-
te een daling in. De prijsniveaus die werden bereikt, waren ronduit teleurstellend,
ook in de piekperiode, en laten zich goed vergelijken met die in de Wijde Wormer
en Heerhugowaard. Bij vergelijking van prijzen uitgedrukt in guldens per morgen
moeten we natuurlijk rekening houden met de relatief kleine morgen in de Scher-
mer, maar ook na correctie hiervoor ontlopen de prijzen in genoemde polders el-
kaar niet veel.205

In 1636, het eerste jaar dat het land bewerkt kon worden, verkeerden de gron-
den nog in een dermate slechte toestand dat er eigenlijk geen huur gevraagd
kon worden. In enkele huurcontracten sprak Alkmaar daarom met de pachters

380 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

205  De morgen in de Heerhugowaard was 13 procent groter dan die in de Schermer.
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Grafiek 6.10  Pachtprijzen in de Schermer, 1636-1700. Kavels van de stad Alkmaar.

Bron: OA Alkmaar inv. nrs. 389-428, 554-574 en 2220-2223.



af dat zij vrij over hun grond konden beschikken, mits zij die zouden ‘greppelen,
slechten en wijders beneficieren’.206 In een aantal andere gevallen werd wel een
pachtsom overeengekomen, maar daar keerde de wal het schip. De opbrengsten
waren zo gering, dat de pachters hun huur niet konden betalen en failliet gin-
gen. De stad begreep dat het weinig zin had de wanbetalers aan hun overeen-
komst te houden en schold de huur kwijt, ‘uit gratie ende mededogentheyt’.207

In het tweede jaar na verkaveling was voldoende vooruitgang geboekt dat van
alle kavels huur kon worden geïnd. De huurwaarden waren voorlopig echter nog
verre van stabiel. Het lijkt erop dat Alkmaar, als relatieve nieuwkomer in de pol-
ders, zijn les nog niet had geleerd en met prijzen van 12 tot 17 gulden per mor-
gen probeerde het onderste uit de kan te halen. De stad werd snel met de harde
realiteit geconfronteerd. De bodemgesteldheid liet zulke huren nog niet toe. Na
afloop van de veelal 3-jarige contracten tuimelden de meeste huren omlaag tot
tussen de 8 en 12 gulden. Toch was daarmee het dieptepunt nog niet bereikt. In
1642 vielen veel prijzen nog verder terug. Pas daarna trad verbetering op en werd
de weg naar boven ingeslagen. Als we de gemiddelde pachtsom die Alkmaar voor
haar totale grondbezit binnenkreeg, volgen, dan zien we tot 1654 een geleidelij-
ke stijging. In 1642 bedroeg die 10,1 gulden per morgen (totale areaal: 450 mor-
gen), in 1645 14,1 gulden (413 morgen), in 1654 21,5 gulden (121 morgen) en
in 1657 19,5 gulden (121 morgen).208 Daarna bleven de prijzen gedurende en-
kele decennia redelijk stabiel. Een pachtprijs van 25 gulden per morgen voor ka-
vel I-26 was het hoogst haalbare, een kavel die voor een deel bestond uit ingedijkt
oud land.

Purmerend, wijzer geworden door haar ervaringen in andere droogmakerij-
en, hanteerde al gelijk vanaf het moment dat de stad de beschikking over haar
kavels kreeg, een realistisch prijsniveau. De stedelijke kavels gingen heel gelei-
delijk in prijs omhoog, van 8 gulden per morgen in 1637 tot 24 gulden begin ja-
ren vijftig. Daarmee liepen de huren van de Purmerender kavels na verloop van
tijd dus aardig in de pas met die van Alkmaar. De neerwaartse trend die we vanaf
de jaren tachtig in de andere polders zijn tegengekomen, liet vanzelfsprekend
ook de Schermer niet ongemoeid. De pachtsommen kelderden van 18 à 22 gul-
den in 1680 tot 12 à 13 gulden acht jaar later.

De geschetste ontwikkeling was bedroevend. Na aftrek van alle kosten bleef er
voor de landeigenaren bitter weinig over. In de jaren direct na verkaveling waren
de polderlasten nog erg hoog – 50 gulden per morgen in 1636, 20 gulden in
1637 – zodat de ingelanden zwaar op hun gronden moesten toeleggen. In de ja-
ren daarna liepen de huren geleidelijk omhoog en stabiliseerden de omslagen
op een niveau van 10 gulden. Als we er van uit mogen gaan dat de grondbezitters
in de Schermer gedurende de eerste decennia een zelfde bedrag aan vaste lasten
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206  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 554.
207  Ibidem.
208  In al deze jaren was steeds sprake van een driejarige contractperiode.



kwijt waren als in de Heerhugowaard, 13 gulden per morgen, dan bedroeg de
netto huuropbrengst tijdens de piek rond 1650 niet veel meer dan 7 gulden. Af-
gezet tegen de oorspronkelijke investering van om en de nabij 400 gulden per
morgen was dit een in hoge mate teleurstellend resultaat. Jarenlang moesten de
investeerders geld op hun investering toeleggen en in de betrekkelijk korte pe-
riode dat hun landerijen wel wat opleverden, stelde dat weinig voor.

Zoals gewoonlijk werd ook bij de bedijking van de Schermer nogal wat oud
land aan de rand van de polder bij de inpoldering betrokken. Een deel van dit
oude land overleefde de droogmakingsactiviteiten en werd, voor zover het bin-
nen de ringdijk terecht kwam, samen met het nieuwe land verkaveld. Het ging
daarbij om het buitenste stuk van de aan de ringdijk grenzende kavels. Ook wer-
den enkele eilandjes ingedijkt. Dit oude land leende zich door zijn hogere lig-
ging over het algemeen beter voor het agrarisch bedrijf dan het drassige nieuwe
land en dit uitte zich in een hogere marktwaarde.209 Binnen één en dezelfde ka-
vel konden zo sterk uiteenlopende prijzen voorkomen. Zo kreeg Alkmaar in de
polder I acht aan elkaar grenzende kavels in haar bezit. Het betrof voornamelijk
nieuw land, maar al deze kavels bevatten ook delen van de ingedijkte Hornicker
Vennen. Bij verpachting kwamen, althans in de beginjaren, per kavel steeds twee
huurprijzen tot stand, één voor het nieuwe land en één voor het oude.210 De
oude gronden brachten in het eerste jaar na verkaveling 40 gulden per morgen
op, terwijl de prijzen voor het nieuwe land bij 17 gulden bleven steken. Beide
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209  In periodes van droogte stond het hoog gelegen oude land er relatief ongunstig voor.
210  RAA, AWS inv. nr. 574.
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Grafiek 6.11  Grondprijzen in de Schermer, 1635-1701
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waarden bleken te hoog gegrepen. Na afloop van de driejarige pachttermijn vie-
len de huurprijzen terug naar respectievelijk circa 25 en 10 gulden, nog steeds
sterk in het voordeel van het oude land. In latere jaren maakte de Alkmaarse ad-
ministratie geen onderscheid meer tussen oud en nieuw en was er nog slechts
sprake van een gemiddelde pachtprijs.211

Van de grondprijzen moesten de investeerders het ook niet hebben (grafiek
6.11).212 Waarden van meer dan 1.000 gulden per morgen, zoals die al in de ja-
ren dertig en veertig in de Beemster voorkwamen, haalde de Schermer zelfs in
de vijftiger jaren niet. Het was al heel wat dat de prijzen niet onder het investe-
ringsniveau doken, zodat de investeerders zich, als ze dat wilden, zonder verlies
uit de polder konden terugtrekken. Eind 1635, kort na verkaveling, verkocht Alk-
maar haar eerste kavels voor 360 gulden per morgen, een prijs die was gebaseerd
op het totaal van de tot op dat moment betaalde omslagen (300 gulden) met
daarbovenop 60 gulden als vergoeding voor de aankoop van het ‘water’.213 In de
jaren kort daarna liepen de prijzen geleidelijk op tot 400 à 500 gulden rond 1640
en 600 à 700 gulden tijdens de piek in de jaren vijftig. Het was allemaal niet spec-
taculair. Ten opzichte van de investering van ongeveer 400 gulden zo’n 20 jaar te-
rug kwam deze stijging neer op een jaarlijks waardevermeerdering van 2 procent,
verre van voldoende om de jarenlange verliezen te compenseren. Alleen voor
speciale stukken land waren kopers bereid dieper in de buidel te tasten. Dat gold
voor ingedijkt oud land, maar ook voor landerijen met een gunstige ligging voor
andersoortige activiteiten. Dit laatste lijkt althans de verklaring waarom bepaal-
de stukken van de kavels G-1 en G-2 veel meer opbrachten. Deze kavels lagen
recht tegenover de monding van het Zeglis, de toegang tot Alkmaar. Het drukke
handelsverkeer ter plaatse bood ongetwijfeld allerlei kansen hier aan te verdie-
nen. De prijzen van de bij verkoop in 1645 in meerdere delen opgesplitste kavels
liepen uiteen van 495 tot 1.142 gulden per morgen.214

Ondanks hun bescheiden niveau, lagen de grondprijzen in verhouding tot de
pachtprijzen ook in deze polder aan de hoge kant. Tijdens de jaren vijftig bracht
grond met een waarde van 600 gulden niet meer op dan 7 gulden aan zuivere
huur. In dit gegeven ligt waarschijnlijk mede de oorzaak dat de grondprijzen eer-
der gingen zakken dan de huurprijzen. In de tweede helft van de jaren zestig,
toen de huren zich nog redelijk handhaafden, zakte de grondprijs al terug tot
onder de 400 gulden en daarmee onder het investeringsniveau. Het zou nog er-
ger worden. Rond de eeuwwisseling en in de jaren daarna waren prijzen tussen
de 200 en 300 gulden heel gewoon.215 Het zou anderhalve eeuw duren voordat
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211  Het oude land was ongetwijfeld sterk aan oxidatie en inklinken onderhevig.
212  RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 554-555, 2220-2223 en 2232, Dinkla, 1990 en Belonje, 1979, 105.
213  RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 554. Alkmaar had haar kavels zonder inkoopsom in de wacht weten te sle-
pen.
214  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2220.
215  Dinkla, 1990.



er een einde kwam aan deze neergaande spiraal en de prijzen zich herstelden.
In het licht van het bovenstaande zouden we verwachten dat de meeste inves-

teerders het al gauw voor gezien hielden. Er viel weinig eer aan de belegging te
behalen en er was weinig vooruitzicht op verbetering. Waarom zouden zij nog
langer risico lopen? Een blik op het investeerdersbestand door de jaren heen
laat echter zien dat de grote grondbezitters zich niet zo makkelijk uit het veld lie-
ten slaan.216 Zij hielden vaak gedurende meerdere generaties aan hun bezittin-
gen vast.217 Hoopten zij alsnog op betere tijden of zagen zij domweg geen aan-
trekkelijker alternatieven? Misschien waren zij zo verknocht aan de polder met
zijn rustige en schone omgeving, dat zij deze als beleggingsdoel verkozen boven
de onzekere en harde wereld van de handel en een wat minder profijtelijke gang
van zaken op de koop toenamen. Wat hun beweegredenen ook mogen zijn ge-
weest, wij weten het niet. Het is niettemin verbazingwekkend dat velen de polder
zo lang trouw bleven. Bij de steden nemen we een gemengd beeld waar. Purme-
rend behield haar 2 kavels vrij lang. Pas in 1732, toen de grondprijzen min of
meer op het laagste punt stonden, stootte de stad haar gronden af. Amsterdam
en Hoorn deden al veel eerder afstand van hun bezittingen, in respectievelijk
1670 en 1666. Alkmaar pakte het anders aan. Deze stad verkocht een groot deel
van haar kavels binnen 10 jaar, maar bleef tot ver in de achttiende eeuw (1796)
aan haar resterende bezit vasthouden.

Starnmeer

De Starnmeer neemt door zijn extreem hoge inpolderingskosten binnen ons on-
derzoek een uitzonderlijke positie in. Deelname aan deze bedijking kostte de in-
vesteerders ruim twee keer zoveel (840 gulden per morgen) als in de Schermer
(397 gulden), een onderneming die ook al het nodige van de participanten had
gevergd. Daarnaast had de polder een torenhoge schuld opgebouwd, waarvan af-
lossing en rentebetalingen zich in de toch al zo moeilijke beginjaren geducht lie-
ten voelen. Samen met het onderhoud aan de relatief lange ringdijk en de rest
van de infrastructuur noodzaakte dit het polderbestuur de omslagen jarenlang
op een hoger peil te houden (12 gulden per morgen) dan in enige andere pol-
der.

De investeerders kregen niet alleen met veel hoger dan voorziene kosten te
maken, zij hadden ook nog de pech dat de droogmakerij tot stand kwam tegen
het einde van een lange periode van economische bloei. De beleggers waren zich
hier ten tijde van hun investering ongetwijfeld nog niet van bewust, maar de pol-
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216  Ibidem.
217  Als voorbeeld verwijzen we naar enkele bedijkers van de Schermer. De kavels van Eduard Jacot van
Axele (L 8 en 9) bleven in het bezit van zijn erfgenamen tot 1756, die van Andries Bicker (kavels N 22 en
23) tot 1766 en van Anthonie Oetgens van Waveren (kavels M 5 en 6) tot 1791. De stad Alkmaar behield een
groot deel van haar kavels tot 1796 en 1810.



der was nog maar nauwelijks gereed gekomen, of de behoefte aan land begon af
te vlakken. De grondprijzen, en in mindere mate de pachtprijzen, stagneerden
en begonnen al snel in benedenwaartse richting af te glijden. Daar kwam nog bij
dat ook de kwaliteit van de bodem te wensen over liet. Net als in de Wijde Wor-
mer kwam in een deel van de polder het oude zeezand dicht aan de oppervlak-
te.218 De gronden waren daardoor weinig of niet geschikt voor bouwland en
slechts matig voor grasland. Ook voor de schapenteelt deugden ze niet. Zoals
penningmeester Cornelis Beck in 1768 opmerkte: de polder was ‘niet bequaam
tot schapen nog tot zaaijen, maar alleen tot rundvee.219 Alles bijeengenomen
hadden de investeerders zich in een weinig benijdenswaardige positie ge-
manoeuvreerd.

In de literatuur is weinig aandacht aan deze polder besteed. De droevige af-
loop van de toch al zo moeizaam verlopen inpoldering is slechts door enkele
auteurs belicht. Onder hen bevond zich haast vanzelfsprekend weer de biograaf
van Jan Adriaansz. Leeghwater: J.G. de Roever. In gezwollen termen en met een
forse dosis cynisme gaf hij de hoofdrolspelers een veeg uit de pan: ‘de bedijkers
en hun adviseur Leeghwater zien het goud al op de Sterremeergolven schitteren.
Hadden zij beter toegekeken, dan hadden zij wellicht ontdekt, dat het slechts
klatergoud was’.220 Getalsmatige achtergrondinformatie hoeven we bij deze
auteur niet te verwachten. Die vinden we wel in de handgeschreven aantekenin-
gen van de Amsterdamse leraar E. Besse, die in zijn studie van de Starnmeer de
opeenvolgende eigenaars van de verschillende individuele kavels naging en
daarbij ook aandacht schonk aan de forse verliezen die zij op hun landerijen le-
den.221

Het polderbestuur nam zich de onvoorspoedige gang van zaken in de polder
terdege ter harte. Het spande zich tot het uiterste in om de ingelanden tegen een
al te grote belastingdruk te beschermen en meer specifiek van het betalen van de
verponding en Grafelijkheids recognitie gevrijwaard te houden.222 De bestuur-
ders werden niet moe de aandacht te vestigen op de excessief hoge kosten die de
polder zich had moeten getroosten en waar voorlopig nog geen eind kwam. In
1650 waren de ingelanden naar eigen zeggen al meer dan 1.000 gulden de mor-
gen kwijt. Met een uitstaande schuld van 65.000 gulden en een in slechte toe-
stand – ‘gans insuffisante’ – verkerende ringdijk bleven de polderomslagen op
een hoog peil.223 En daar kwam nog bij dat de poldergronden van een dermate
slechte kwaliteit waren, dat de opbrengsten bar tegenvielen. De hoofdingelan-
den concludeerden dat het ‘quaet succes vande voors. bedijckinge’ voor een
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218  Pons en Van Oosten, 1974, 161.
219  RAA, AWSt inv. nr. 217.
220  De Roever, 1944 , 175.
221  Booij, 1993. Zie ook : RAA, AWSt inv. nr. 555.
222  RAA, AWSt inv. nrs. 217-219.
223  RAA, AWSt inv. nr. 217; verzoekschrift uit 1660.



groot deel te wijten was aan de ‘soo slechte gronden als sich noit in eenige bedij-
ckingen hebben opgedaen’.224

Ze vonden een gewillig oor voor hun klachten bij de gewestelijke overheid. De
Gecommitteerde Raden beaamden dat de bij de bedijking gemaakte kosten zon-
der precedent waren, zodat ‘de dijckagie naar alle apparentie in plaatse van pro-
fitabel schadelijck sal connen te sijn comen’.225 De Grafelijkheids recognitie, die
in een eerder stadium al was verlaagd tot 15 stuivers, ging verder omlaag naar 4
stuivers. Het was, zo redeneerden zij, toch al niet redelijk dat de polder in het
oorspronkelijke octrooi een recognitie van 3 gulden per morgen had opgelegd
gekregen, terwijl de naburige Beemster, ‘welcke bedijckinge soo wel en loffelijck
is gesuccedeert’ was weggekomen met een heffing van maar 4 stuivers en 8 pen-
ningen.226 De ingelanden bleven tot 1681 van verponding gevrijwaard.227 Daarna
was het afgelopen, enigszins verrassend omdat het de Wijde Wormer en de Heer-
hugowaard wel lukte van deze aanslag verschoond te blijven, terwijl de zaken in
de Starnmeer er toch niet beter voorstonden. De grondprijzen, toch al aan de
lage kant, waren al geruime tijd aan het zakken (grafiek 6.12) en de hoge vaste
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224  Ibidem.
225  Ibidem.
226  Ibidem.
227  Na een eerste vrijstelling voor 7 jaar volgden nog twee verlengingen van ieder 15 jaar. De polder ont-
kwam natuurlijk niet aan de extra-ordinaris heffingen in de tussenliggende jaren.
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Grafiek 6.12  Grondprijzen in de Starnmeer, 1643-1704

Bron: RAA. AWSt inv.nr. 254 e.v.; Dinkla, 1991.



lasten hielden de ingelanden in een wurggreep. De staat van de landerijen in
1681 was sinds het laatste octrooi ‘tot Supplianten leetswesen geenszins verbetert
maar de gront ende vruchten vande selve meer slecht ende wijnig’.228

Waarom andere polders wel blijvend werden ontzien en de Starnmeer niet,
blijft vooralsnog een open vraag. Of er met twee maten werd gemeten, is niet dui-
delijk. Hier kan zich hebben gewroken dat de polder na verloop van tijd nog maar
weinig invloedrijke regenten onder haar bestuurders telde. Aanvankelijk lag dat
anders. Tijdens en vlak na de droogmaking werd de dienst uitgemaakt door
machtige functionarissen als Adriaan Pauw, heer van Nieuwerkerk en zoon van de
raadspensionaris met dezelfde naam, majoor Dirk Pietersz. Hasselaar, broer van
de Amsterdamse burgemeester Pieter Hasselaar, en burgemeesters uit Hoorn,
Purmerend, Edam en Monnickendam. Zij waren goed in staat voor de belangen
van de polder in het Haagse regeringscentrum op te komen. Ook hun directe op-
volgers mochten er zijn. Onder hen bevonden zich invloedrijke bestuurders als
Herman van de Pol, secretaris van Amsterdam en Hendrik Hooft, hoofd fiscaal
ter admiraliteit te Amsterdam. Maar daarna was het gedaan. De meest invloedrij-
ke families trokken zich terug, met een averechts gevolg voor de onderhande-
lingspositie van de polder. Deze gang van zaken is treffend onder woorden ge-
bracht door Cornelis Beck, penningmeester van de polder, in een schrijven uit
1768: ‘voorname heeren van Amsterdam, Hoorn en Purmerend hadden eertijds
deel in de meer en waren hoofdingelanden: behalve nog Heeren van andere ste-
den: dog die of hun erfgenamen hebben zig allen van onze ongelukkige meer
ontdaan: wij kunnen dus van hare voorspraak niet meer profiteren, zo als de
Schermeer etc van hun ingelanden die staatslieden zijn’.229

Van de Starnmeer hebben we helaas geen door de jaren heen lopende reeksen
van pachtprijzen kunnen achterhalen. Alkmaar deed zijn kavels al vóór de droog-
making van de hand en van de desbetreffende administraties van Hoorn en Enk-
huizen is weinig over. Wel beschikken we over een overzicht van alle huurprijzen
in 1654. De extra-ordinaris verponding van dat jaar liet ook in deze polder zijn
sporen na in de vorm van een belastingkohier, met dit keer ook een opgave van
alle pachtprijzen.230 Daaruit lezen we af dat de huren op ongeveer hetzelfde ni-
veau lagen als in de Heerhugowaard en Schermer. Gemiddeld werd in 1654 19
gulden per morgen betaald, tegenover 18 in de Heerhugowaard en 20 in de
Schermer. Per hectare sprong deze laatste polder er iets beter uit. Voor de land-
eigenaren was 19 gulden per morgen natuurlijk veel te weinig. Alleen al aan pol-
deromslagen waren zij 12 gulden kwijt – in de voorafgaande jaren moesten zij
zelfs 15 gulden opbrengen – zodat er na aftrek van alle bijkomende kosten niet
veel meer dan een paar gulden overbleef. Voor deze magere opbrengst hadden
zij indertijd ruim 800 gulden per morgen neergeteld.
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In de tweede helft van de zeventiende eeuw trad geen verbetering op. De om-
slagen bleven jarenlang hangen op het hoge niveau van 12 gulden, terwijl de hu-
ren gelijk bleven of zelfs omlaag gingen. Ontving de stad Hoorn in 1654 nog re-
spectievelijk 15 en 20 gulden per morgen aan pacht voor haar landerijen, drie
jaar later waren de desbetreffende bedragen gezakt naar 9 en 15 gulden.231 In
1666, het eerstvolgende jaar waarover we weer over een rekeningboek beschik-
ken, had de stad haar gronden verkocht. Enkhuizen hield veel langer aan haar
kavels vast, maar helaas ontbreken de gegevens uit de beginjaren. In 1678 en in
de tachtiger jaren kwam de stad een pachtprijs van 22 gulden per morgen over-
een voor haar drie verschillende kavels.232 Opmerkelijk genoeg lag deze prijs iets
hoger dan in 1654, toen de taxateurs voor de verponding een huurwaarde van 20
gulden noteerden. De toename was waarschijnlijk te danken aan de grote boer-
derij die Enkhuizen op één van de kavels had laten neerzetten.

De verschillen in huurwaarde tussen de kavels onderling waren over het alge-
meen niet groot. Op enkele uitzonderingen na bewogen de pachtprijzen in 1654
zich tussen de 15 en 22 gulden per morgen, met een gemiddelde van 19 gulden.
Rekening houdend met de vaste lasten stelden de taxateurs de verponding over
de hele polder op 1,8 gulden per morgen. Deze waarde lijkt aan de hoge kant.
De netto huur, 5 keer de verpondingswaarde, zou dan immers 9 gulden per mor-
gen hebben bedragen, slechts 10 gulden beneden de pachtsom. Alleen al de pol-
deromslag – sinds kort tot 12 gulden per morgen verlaagd – legde een groter be-
slag op het inkomen van de landeigenaren. We zijn dit fenomeen van een te
hoge inschaling voor de verponding eerder al tegengekomen bij de Wijde Wor-
mer. Ook toen ging het om een taxatie in een polder die pas kort geleden gereed
was gekomen. Bij de bespreking van deze anomalie opperden we daar de moge-
lijkheid dat de taxateurs rekening hielden met de nog niet tot volle wasdom ge-
komen staat van de landerijen. Misschien was dat ook het geval in de Starnmeer
en gingen de taxateurs er vanuit dat de huurprijzen bij verdere ontginning nog
wel zouden oplopen.

De grondprijzen kwamen geen moment in de buurt van de investeringen (gra-
fiek 6.12).233 In de eerste paar jaar trokken de prijzen nog enigszins aan, maar
met 500 á 600 gulden per morgen en een enkel uitschieter daarboven was het
plafond in het midden van de vijftiger jaren wel bereikt. Daarna ging het in snel
tempo bergafwaarts. In de jaren zeventig was de waarde van het land al weer ge-
halveerd en tegen het einde van de eeuw werd zelfs de 200 gulden niet meer ge-
haald. Voor de deelnemers aan de bedijking was deze ontwikkeling catastrofaal.
Grote investeerders als Reinier Pauw (66 morgen) en Dirk Hasselaar (44 mor-
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231  WFA, OA Hoorn bergnrs. 1136 en 1137.
232  WFA, OA Enkhuizen bergnr. 1401B.
233  Voor de grondprijzen hebben we gebruik gemaakt van door Besse uit transportaktes gehaalde gege-
vens, terug te vinden in : Dinkla, 1991 en van taxaties, uitgevoerd door de polderbestuurders ten behoeve
van de collaterale successie: RAA, AWSt inv. nr. 254.



gen) zagen tien jaar na de bedijking, toen de grondprijzen hun hoogste waarde
bereikten, afgezien van renteverlies, respectievelijk 20.000 en 13.000 gulden in
rook opgaan. Toch zou het verstandig zijn geweest de landerijen in de jaren vijf-
tig van de hand te doen en het verlies te nemen, want in de decennia daarna
werd het alleen maar erger.

De Starnmeer was de laatste van de grote inpolderingen in de zeventiende
eeuw. Het is duidelijk dat deze droogmakerij in vrijwel elk opzicht een rampzalig
verloop had. De aanloop duurde te lang, de tegenwerking was te groot en de kos-
ten rezen op een ongehoorde manier de pan uit. De kwaliteit van de grond stel-
de zwaar teleur en de polder was te klein om alle tegenslagen op te kunnen van-
gen. Maar de allergrootste tegenvaller waar de ingelanden mee te maken kregen,
was de omslag in de economie. Na jarenlange prijsstijgingen kwam er onver-
wacht een einde aan de alsmaar groeiende vraag naar grond. Prijzen stagneer-
den en doken vervolgens omlaag. Van alle polders die wij hebben bestudeerd,
had de Starnmeer hier het meest onder te lijden. Qua landhuur en grondprijs
deed zij voor diverse andere polders niet onder. Maar het nieuwe land in deze
droogmakerij had aanzienlijk meer gekost en vergde ook daarna hogere omsla-
gen. De investeerders in deze polder moeten de ontwikkelingen als een schok
hebben ervaren. Op geen enkel moment zijn zij voor hun ondernemingszin en
durf beloond. De landerijen hingen als een molensteen om hun nek, de verlie-
zen stapelden zich op en menigeen zal gewenst hebben nooit aan dit avontuur
begonnen te zijn.

6.6  Grond- en pachtprijzen in het Noorderkwartier

In de inleiding wezen we op de almaar stijgende grondprijzen als stimulans voor
de welgestelde elite om zich in het avontuur van de bedijkingen te storten. Als de
nieuwe polders zich qua prijsniveau maar enigszins zouden kunnen meten met
het omringende oude land, lagen grote winsten in het verschiet. De voor droog-
making benodigde bedragen mochten fors zijn, ze verbleekten bij de waarden
die de toekomstige kavels werden toegedicht. De prijzen in het oude land lagen
honderden guldens per morgen boven het verwachte investeringsniveau. Dank-
zij de lage aanschafkosten bood verpachting van het drooggemaakte land even-
eens zicht op aantrekkelijke rendementen.

In een aantal opzichten legde het nieuwe land het echter af tegenover het
oude land. Polders hadden een complexe infrastructuur, die veel onderhoud
vergde. Van de extra kosten die dit met zich meebracht, geld dat op de ingelan-
den werd verhaald, ging een drukkend effect op de grondprijzen uit. Land dat
evenveel opbracht, maar meer onderhoud vergde, was nu eenmaal minder
waard. Bij een rendementsniveau van 2 procent kwam een verhoging van de vas-
te lasten met 10 gulden per morgen neer op een waardedaling van ongeveer 500
gulden. Hogere kosten konden niet in de pachtprijzen worden verdisconteerd.
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Voor een boer die grond wilde pachten, was er geen enkele reden om daar in de
polder meer voor te betalen. Dan trok hij liever weg om zijn geluk elders te zoe-
ken, waar de huren lager waren. De extra kosten inherent aan een polder kwa-
men geheel ten laste van de grondeigenaren en het ligt voor de hand dat dit tot
uiting moest komen in overeenkomstig lagere grond- en netto pachtprijzen. De
investeerders waren ongetwijfeld met deze gedachtegang vertrouwd.

Er waren nog meer factoren die het prijsniveau van de bedijkte landen nega-
tief konden beïnvloeden. Te denken valt aan een tegenvallende bodemsamen-
stelling of een moeilijk te beheersen waterhuishouding. Verder waren de trans-
portmogelijkheden in de eerste jaren na de bedijking vaak nog niet optimaal,
met alle gevolgen van dien voor de verbindingen met de marktplaatsen in de om-
geving. Als tegenwicht fungeerden de in het vooruitzicht gestelde, tijdelijke, vrij-
stellingen van allerlei belastingen, waarvan een prijsopdrijvend effect mocht wor-
den verwacht. Alleen al de vrijstelling van de verponding scheelde jaarlijks een
aantal guldens per morgen.

Alles bijeengenomen was er voldoende reden om de uitkomst van de bedij-
kingen met vertrouwen tegemoet te zien. Er vanuit te gaan dat de nieuwe lande-
rijen qua grondwaarde met het oude land zouden kunnen concurreren, was ech-
ter niet reëel. Om het behaalde prijsniveau in de polders nu te kunnen
vergelijken met dat in het omringende land, moeten wij daar eerst een beeld van
hebben. Gegevens hierover zijn echter schaars. ‘Onder de talrijke reeksen die nu
langzamerhand op het gebied van de prijsgeschiedenis zijn gepubliceerd, zal
men tevergeefs naar koop- en pachtprijzen van onroerende goederen zoeken’,
merkte Van der Woude in 1972 op.234 ‘De moeilijkheden die verbonden zijn aan
het verzamelen en de interpretatie daarvan, zijn van dien aard, dat hiervan tot
nog toe weinig werk is gemaakt’. Aan deze toestand is in de afgelopen tijd weinig
veranderd. Afgezien van enkele door Van der Woude zelf verzamelde series van
pachtprijzen in het Duinkavel en een door Baars gepubliceerd overzicht van
grond- en pachtprijzen in de Beijerlanden, heeft alleen nog een door Kuys en
Schoenmakers verrichte studie naar landpachten in Holland het licht gezien
(grafiek 6.13).235 De in deze studies vergaarde informatie is beperkt en richt zich
voornamelijk op pachtprijzen. Gegevens over grondprijzen ontbreken vrijwel ge-
heel. Aan genoemde onderzoeken kleeft verder het nadeel dat de onderzochte
locaties over het algemeen weinig representatief zijn voor het gebied in de nabije
omgeving van de droogmakerijen. Wij waren daarom genoodzaakt de database
uit te breiden. Omdat een grondig onderzoek naar het verloop van grond- en
pachtprijzen zeer arbeidsintensief is, hebben wij ons bij deze inventarisatie he-
laas wel moeten beperken.

Voor het achterhalen van grondprijzen hebben we gebruik gemaakt van de in-
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235  Kuys en Schoenmakers, 1981 en Baars, 1973.



formatie voortgekomen uit ons onderzoek naar de aankoopkosten van het bij de
bedijkingen onteigende oude land (tabel 6.8).236 De op deze wijze verzamelde
gegevens verschaffen per definitie een goed inzicht in het prijsniveau in de on-
middellijke omgeving van de nieuwe polders. Aan deze database kleven ook
nadelen. Allereerst weten we niet of de stukjes land direct aan de oevers van de
drooggemaakte meren zich qua marktwaarde konden meten met de wat verder-
op en misschien hoger gelegen gronden. Daarnaast kunnen we slechts gissen
naar de spelregels die door de taxateurs zijn gebruikt om de prijzen van de te
onteigenen stukken land vast te stellen. Streefden zij naar marktconforme prij-
zen, of lieten zij zich door andere oogmerken leiden? Het is niet ondenkbaar dat
zij in hun prijsstelling lieten meewegen dat de eigenaars met de onteigening in
hun middelen van bestaan werden getroffen en daarom recht hadden op een ex-
tra compensatie. Anderzijds was de invloed van de bedijkers groot en zij zullen er
nauwlettend op hebben toegezien dat zij geen penning teveel betaalden. We we-
ten niet of, en in welke mate, deze factoren een rol hebben gespeeld en gaan er
noodgedwongen maar vanuit dat de door de bedijkers betaalde prijzen min of
meer representatief waren voor die in het omringende land. Voor de hoogte en
ontwikkeling van pachtprijzen hebben we onze toevlucht genomen tot de reke-
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236  De waarde van het land dat ten behoeve van de bedijkingen werd onteigend, werd meestal vastgesteld
door vier taxateurs, twee namens elke partij.
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Grafiek 6.13  Pachtprijzen in Holland, 1500-1650

Bron: Kuys en Schoen-
makers, 1981, 58.



ningboeken van Alkmaar.237 De stad had, verspreid over de wijde omgeving, een
groot aantal landerijen in haar bezit. De pachtinkomsten konden over een pe-
riode van 50 jaar worden vervolgd.

Tabel 6.8  Prijzen van bij bedijking aangekocht land, 1608-1640.

Bm Pur Wor Hhw Sch Str
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

jaar 1608 1620 1624 1629 1633 1637-1640
maat Rijnlandse Rijnlandse Rijnlandse Geestmer Honds- Honds-

ambacht bossche bossche
binnenbans

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
grondprijs gld/morgen 1180 1200 1450 1480 1810 2030
grondprijs gld/ha 1390 1410 1710 1690 1960 2160
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: Bouman, 1857, 274; WA, AWP inv. nr. 575; WA, AWWo inv. nr. 242; RAA, AWH inv. nr. 255;
RAA, AWS inv. nrs. 384-388; RAA, AWSt inv. nr. 235. 

Analoog aan onze bevindingen binnen de polders liepen de grondprijzen in het
oude land sterk uiteen, ook rondom één en hetzelfde meer. Allerlei factoren
kunnen hieraan hebben bijgedragen. Om toch enig houvast te krijgen, zijn we
bij elke bedijking uitgegaan van de gemiddelde prijs die voor het aangekochte
land werd betaald (tabel 6.8).238 Vergeleken met de grondprijzen die we later in
de polders tegenkomen, lagen de aankoopprijzen rondom de droog te leggen
meren zonder uitzondering op een hoog niveau. De bedijkers van de Beemster
moesten bijna 1.200 gulden per morgen betalen (1.390 gulden per ha) en bij de
volgende droogmakerijen liepen de prijzen steeds verder omhoog, tot boven de
2.000 gulden per morgen (2.160 gulden per ha) rondom de Starnmeer. Deze
hoge prijzen zijn opmerkelijk als we ons realiseren dat ze zijn gebaseerd op een
mix van land - weiland en akkers, maar ook relatief laag gewaardeerd rietland -
en werden gerealiseerd lang voordat de prijzen in de polders hun piek bereik-
ten.239 Zelfs toen lagen ze al boven het niveau dat in de polders rond de jaren vijf-
tig werd bereikt. Alleen in de Beemster en de Purmer stegen de grondprijzen uit-
eindelijk tot min of meer dezelfde hoogte, maar daar gingen wel enkele
decennia over heen, jaren waarin het omringende land nog verder in prijs om-
hoog ging.240 Deze resultaten bevestigen ondubbelzinnig dat de polders inder-
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237  RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 343-379.
238  Bij het achterhalen van de bedragen die bij bedijking voor aankoop van het benodigde land zijn be-
taald is van de volgende bronnen gebruik gemaakt: de Beemster: Bouman, 1857, 274; de Purmer: WA, AWP
inv. nr. 575; de Wijde Wormer: WA, AWWo inv. nr. 242; de Heerhugowaard, RAA, AWH inv. nr. 255; de Scher-
mer, RAA, AWS inv. nrs. 384-388 en de Starnmeer: RAA, AWSt inv. nr. 235.
239  Rietland kostte ongeveer de helft van voor veeteelt bestemd land.
240  In Nieuw-Beijerland verdubbelden de grondprijzen bijna in de periode tussen 1610 en 1650: Baars,
1973, 111-112.



daad ver in prijs achterbleven bij het oude land. De hoge prijzen van het aange-
kochte land zijn tevens een aanwijzing dat de taxateurs zich bij hun taxaties niet
al te zeer door de bedijkers hebben laten beïnvloeden.

Als we er van uit mogen gaan dat het voor de bedijkingen aangekochte land,
ongeacht rondom welk meer, qua prijsniveau overal min of meer gelijkwaardig
was, dan geeft het overzicht in tabel 6.8 ons een goed inzicht in de snelle stijging
van de grondprijzen in de eerste helft van de zeventiende eeuw. In een tijds-
spanne van ongeveer 30 jaar, tussen 1608 en 1640, gingen ze met meer dan 50
procent omhoog.241 Deze stijging was een direct gevolg van de nog steeds groei-
ende vraag naar grond.242 De poldergronden ondergingen de invloed hiervan
natuurlijk ook, de prijzen gingen daar niet alleen omhoog als gevolg van goed
beheer en een verbeterde waterhuishouding. Dat de poldergronden hun ach-
terstand op het oude land niet inhaalden, moet aan de eerder besproken facto-
ren geweten worden.

Ten aanzien van de pachtprijzen staat ons wat meer cijfermateriaal ter be-
schikking. De door Kuys en Schoenmakers gepubliceerde gegevens duiden er op
dat ook die in de eerste helft van de zeventiende eeuw fors in de lift zaten (gra-
fiek 6.13). Alleen al in de periode tussen 1600 en 1630 trad een prijsstijging op
van niet minder dan 50 procent. In de jaren daarna hield de opwaartse trend nog
wel aan, maar het tempo van de stijging zwakte fors af. In bijna alle door deze
auteurs onderzochte gebieden was sprake van vrij geld, alleen in de Vroonlanden
bij Alkmaar werd in de desbetreffende periode een systeem met eensgeld of on-
vrij geld (de grondeigenaar betaalt de vaste lasten) gehanteerd.243 Van der Wou-
de wees er al op dat bruto huurprijzen minder gevoelig zijn voor conjuncturele
effecten. De fenomeen komt goed tot uiting in het door Kuys en Schoenmakers
gevonden meer stabiele prijsverloop in de Noord-Hollandse Vroonlanden. Dat
de huren daar (50 gulden per morgen bruto rond 1630; zie grafiek 6.14) veel ho-
ger waren dan in de duinkavel of op de Zuid-Hollandse geestgronden (netto nog
geen 20 gulden) duidt op een groot verschil in kwaliteit.

De hoge pachtprijzen in de Vroonlanden stemmen aardig overeen met de
door ons achterhaalde huurwaarden die de stad Alkmaar voor enkele kavels in
de nabije omgeving ontving (grafiek 6.14). In de polder Overdie bedroegen die
in 1630 over het algemeen ruim 40 gulden per morgen (vrij geld), meer naar het
noorden, bij Lutjewinkel en Oude en Nieuwe Niedorp, lagen de prijzen iets la-
ger, maar werd nog altijd 35 gulden opgehaald. In vergelijking met de door ons
onderzochte polders was dat veel. In goed draaiende polders als de Wieringer-
waard, Beemster en Purmer werd bruto maximaal 30 à 35 gulden gehaald, netto
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241  Bij berekening van de toename van de grondprijs is rekening gehouden met de verschillende maat-
eenheden.
242  De Vries en Van der Woude, 1995, 238-243.
243  In West-Friesland was in de jaren waarover het genoemde onderzoek zich uitstrekte, eveneens sprake
van onvrij geld. Na 1590 zijn echter geen gegevens beschikbaar.



lagen de opbrengsten een stuk lager. Ook de taxateurs voor de verponding na-
men waar dat het oude land ten noorden van Alkmaar veel meer opbracht. Voor
ruim 200 morgen land in de ‘Noord Ooster hoek deser stede’ werd de verpon-
ding vastgesteld op 1.778 gulden of 8 gulden per morgen.244 De opbrengst van de
grond bij Alkmaar werd daarmee ruim 50 procent hoger getaxeerd dan in de
Wieringerwaard en de Beemster (verponding in beide polders ongeveer 5,1 gul-
den per morgen) en zelfs 80 procent hoger dan in de Purmer (verponding 4,4
gulden per morgen). En dan hebben we nog alleen maar de best renderende
polders in onze beschouwing betrokken. In het geval van de andere polders valt
de vergelijking met het oude land nog veel slechter uit. Over een aanzienlijk
waardeverschil tussen oud en nieuw land in deze jaren kan weinig twijfel bestaan.

Er was slechts één troost voor de investeerders in de polders. De grond- en
pachtprijzen in het oude land mochten dan wel op een hoger niveau liggen, de
rendementen waren er nauwelijks beter. Ook daar kwamen zij niet boven de 2 à
3 procent uit.245 Een landeigenaar in de polder schoot er weinig mee op om zijn
kavels te verkopen en het vrijgemaakte geld elders in grond te beleggen. Per
morgen verdiende hij dan wel meer, maar omdat hij zich als gevolg van de hoge-
re grondprijs met een kleiner areaal tevreden moest stellen, bleef de totale op-
brengst hetzelfde.
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244  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 713.
245  Dit rendementspercentage kan worden afgeleid uit de in tabel 6.8 en grafiek 6.14 vermelde gegevens.
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Grafiek 6.14  Pachtprijzen rond Alkmaar, 1600-1650

Bron: RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 343-379.



6.7  Alkmaars participatie in de Heerhugowaard en de Schermer

Voor de boekhouding van de Alkmaarse beleggingen in de Heerhugowaard en
de Schermer voerde Jacob Schagen Hoogland, tresorier van de stad, een aparte
administratie: ‘Extraordinaire administratie inde negotie en lichtinge van penningen’
‘om daer mede te vervallen de omslagen over d’ gronden en landen die de Stad Alcmaer inde
Dijckagie van Schermeer is perticiperende’.246 Die maakte het mogelijk de financiële
gang van zaken in de polders goed te volgen en berustte op het principe dat de
deelname zichzelf moest bedruipen.

De stad zag geen kans de forse investeringsbedragen uit de normale middelen
te bekostigen. Het stedelijk budget schommelde gewoonlijk rond de 60.000 gul-
den per jaar, met als voornaamste bronnen van inkomsten de verpachting van ac-
cijnzen en de opbrengsten van landerijen en ander onroerend goed.247 Deze
geldstromen lieten een extra uitgave als benodigd voor deelname aan bedijkin-
gen niet toe. De stadsbestuurders maakten daarom gebruik van leningen en sta-
ken zich diep in de schulden. In het voorafgaande is al ter sprake gekomen dat
de grond- en pachtprijzen in de Heerhugowaard en de Schermer zich teleurstel-
lend ontwikkelden, hier worden we geconfronteerd met de gevolgen daarvan
voor een grote investeerder. De administratie levert een onthutsend beeld.

De stroom van omslagen in de Schermer kwam in juni 1633 op gang en in dat
eerste jaar moesten de investeerders 100 gulden per morgen opbrengen. Voor
Alkmaar met aanvankelijk een areaal van 700 morgen betekende dat een aanslag
van 70.000 gulden. Om aan het benodigde geld te komen nam de stad een le-
ning over, die de bedijkers van de Schermer eerder bij de stad Amsterdam had-
den afgesloten.248 Het ging om een bedrag van 60.000 gulden tegen een in die ja-
ren gangbare rente van 5 procent. In hetzelfde jaar werd elders nog 16.000
gulden geleend.249 In de jaren daarna moest, om aan de betalingsverplichtingen
te kunnen voldoen, steeds meer worden geleend. Steeds als er geld nodig was,
deed men een beroep op de kapitaalmarkt. Tekorten werden niet uit de stadskas
aangevuld. En dat heeft de stad geweten. De schulden stapelden zich in hoog
tempo op. Eind 1635 stond de stad al voor 127.000 gulden in het rood en zeven
jaar later, in 1642, voor ongeveer 300.000 gulden.250 Als gevolg van deze ontwik-
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246  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 554. In de boeken die onderdeel uitmaakten van de ‘Extra-ordinaire Ad-
ministratie’ noteerde de tresorier eerst hoe de stad haar deelname in de bedijking van de Schermer finan-
cierde en na het gereedkomen van de polder met welke exploitatiekosten ze te maken kreeg en wat de ka-
vels opleverden. De rekeningboeken doen verslag van alle inkomsten en uitgaven vanaf 1633. De
Heerhugowaard was enkele jaren eerder gereedgekomen. De uitgaven gerelateerd aan de investeringsom-
slagen in die droogmakerij vinden we in deze administratie dan ook niet terug. Wel worden de vanaf 1633
aan de Heerhugowaard gerelateerde geldstromen verantwoord.
247  Zie de rekeningboeken van de stad: RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 362 e.v.
248  RAA, OA Alkmaar inv. nrs. 554 en 662. Deze lening was overeenkomstig een vroedschapsresolutie van
7 november 1634.
249  Ibidem. Dit bedrag werd geleend van de kinderen van Reinier Pauw, raadsheer in de Hoge Raad
250  RAA, OA Alkmaar, inv. nrs. 554 en 561. De hoogte van de uitstaande schuld wordt niet als zodanig ver-



keling drukte de jaarlijks te betalen rente een steeds zwaarder stempel op de uit-
gaven. In 1642 was deze post gegroeid tot 15.538 gulden. Als enig pluspunt kan
worden genoteerd dat geld lenen in deze jaren goedkoper werd. In 1641 konden
de stadsbestuurders hier en daar al voor 4,5 procent terecht en in 1642 voor 4
procent.251

Tabel 6.9  Inkomsten en uitgaven van Alkmaar met betrekking tot stadskavels in de Heerhugowaard en de
Schermer, 1642

inkomsten uitgaven
(gulden) (gulden)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
pacht 6266
verkoop van land 8089
nieuwe leningen 7450
omslagen 5608
onderhoudskosten 778
rente over uitstaande schuld 15538

totaal 21805 21924
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: de met betrekking tot de investering in de polders aangegane schuld bedroeg per eind 1642
ongeveer 300.000 gulden.
Bron: RAA, OA Alkmaar inv. nr. 561.

Van exploitatieoverschotten was in de door de administratie bestreken jaren geen
sprake. In 1642, elf jaar na verkaveling in de Heerhugowaard en zeven jaar na die
in de Schermer, bracht het totale areaal in de twee polders aan verpachting 6.266
gulden op (tabel 6.9).252 Dat was net voldoende om de omslagen (5.608 gulden)
en onderhoudskosten (778 gulden) te betalen. Maar daar kwamen de uitgaven
voor rente bovenop, in dat jaar al tweeënhalf keer zo veel als aan huur binnen-
kwam. Er restte maar één manier om de schuld niet verder op te laten lopen: ver-
koop van kavels. Daar was de stad al vroegtijdig mee begonnen. Toen de Scher-
mer bedijkers in 1635 na een nieuwe meting van het polderoppervlak bijna 400
morgen tekort kwamen, stond Alkmaar 155 morgen af.253 De vergoeding die de
stad daarvoor ontving was substantieel, 48.050 gulden, maar veel winst leverde
deze transactie niet op. Het uitgekeerde bedrag kwam overeen met de tot op dat
moment betaalde omslagen, met daar bovenop 40 gulden per morgen. Omdat
Alkmaar zich niet had hoeven inkopen, betekende dat laatste weliswaar een rui-
me compensatie voor de in de tussenliggende jaren betaalde rente, maar veel
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meld in de rekeningboeken, maar is berekend op basis van gegevens over individuele leningen en de be-
taalde rente.
251  Voor het verloop van de rente op overheidsobligaties zie: Liesker en Fritschy, 2004, 380-382. De Sta-
ten van Holland hanteerden in de jaren dertig van de zeventiende eeuw nog een rentepercentage van 6,25
procent. In 1640 ging dat omlaag naar 5 procent en in 1655 naar 4 procent.
252  RAA, OA Alkmaar, inv. nr. 561.
253  Van Zwet, 2004, ‘De financiering van een droogmakerij in de 17de eeuw’, 217.



meer ook niet. Na verkaveling deed de stad nog meer grond van de hand. In 1642
was het areaal met nog eens 110 morgen afgenomen. Veel schoot de stad er niet
mee op. Jaarlijks was er een tekort van vele duizenden guldens.

We kunnen de ontstane situatie niet anders karakteriseren dan als rampzalig
en uitzichtloos. De aan het landbezit gerelateerde vaste lasten werden in de jaren
veertig van de zeventiende eeuw weliswaar door verpachting gedekt, maar de on-
dertussen opgebouwde schuld was buiten alle proporties gegroeid. Aflossing lie-
ten de inkomsten niet toe en om aan de renteverplichtingen te kunnen voldoen
was de stad, als ze zich niet verder in de schulden wilde steken, gedwongen steeds
meer grond te verkopen.

6.8  Samenvatting en conclusies

Het leek allemaal zo mooi. De vraag naar grond had pacht- en grondprijzen in
de wijde omgeving tot ongekende niveaus omhoog gestuwd en aan de stijging
leek geen einde te komen. De voor de bedijkingen benodigde bedragen moch-
ten fors zijn, ze vielen in het niet bij de te verwachten waarde van het te ontgin-
nen land. De risico’s verbonden aan de droogmaking waren bovendien gering.
Beproefde technieken en overheidssteun stonden borg voor een succesvolle af-
loop. De animo om te participeren was dan ook groot. In het volgende hoofdstuk
komt aan de orde dat het de initiatiefnemers geen enkele moeite kostte om ge-
gadigden voor deelname te vinden. In theorie kon er weinig fout gaan, de wer-
kelijkheid was echter weerbarstiger.

In lang niet alle polders kwamen de investeerders aan hun trekken. We kun-
nen haast spreken van een tweedeling. In de Wieringerwaard, de Beemster en de
Purmer werd in de beginjaren misschien niet helemaal aan de hooggespannen
verwachtingen voldaan, maar na verloop van tijd begonnen de polders steeds be-
ter te renderen. De later gereed gekomen droogmakerijen, de Wijde Wormer, de
Heerhugowaard, de Schermer en de Starnmeer, kregen daarentegen met onver-
wacht grote tegenslagen te maken en de ingelanden beleefden daar weinig ple-
zier aan hun beleggingen. Van een redelijk rendement was voorlopig geen spra-
ke en op een groot areaal moest blijvend geld worden toegelegd. Voor velen liep
deelname zelfs uit op een financieel debacle. De door Alkmaar opgedane erva-
ringen spreken in dit opzicht boekdelen. De Zijpe nam een tussenpositie in. In
bepaalde delen van deze polder ging het zo slecht nog niet, maar over het alge-
meen genomen was de kwaliteit van de gronden dermate bedroevend, dat er wei-
nig mee te beginnen viel.

Voor deze tweedeling zijn meerdere factoren aan te wijzen. Al naar gelang de
Schermerboezem meer buffercapaciteit kwijtraakte, werden door het hoog-
heemraadschap Uitwaterende Sluizen aan de bedijkers strengere eisen gesteld
en liepen de kosten van de bedijking op. Er moest dus meer worden verdiend om
de hogere investeringen goed te kunnen maken. Maar de later drooggemaakte
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gronden bleken juist van mindere kwaliteit, zodat de prijsontwikkeling achter-
bleef. Tot overmaat van ramp bleek de agrarische economie haar ongebreidelde
groei niet eindeloos vast te kunnen houden.254 De vraag naar grond nam af, zo-
dat de stijging van de grond- en pachtprijzen begon af te vlakken. Tegen het mid-
den van de eeuw trad stagnatie op en in de tweede helft van de eeuw zette zelfs
een neerwaartse beweging in. De bedijkingen van de Wieringerwaard, de Beem-
ster en de Purmer waren nog net op tijd klaar gekomen om de ingelanden tijde-
lijk mee te laten profiteren van de hoogconjunctuur en de oplopende prijzen.
De latere polders kregen echter onvoldoende tijd om hun kinderziektes te over-
winnen en waren bij het keerpunt van de economie nog niet tot volle wasdom ge-
komen. Daarna kregen ze geen kans meer.

De in de afzonderlijke polders gerealiseerde grondprijzen en opbrengsten uit
verpachting in de voor een rendementsanalyse relevante periode tot 1660 zijn sa-
mengevat in tabel 6.10 en de grafieken 6.15 en 6.16. Het moge duidelijk zijn dat
de kwaliteitsverschillen binnen de polders en de daaruit voortvloeiende diversi-
teit in prijzen eigenlijk niet toelaten de hoogte van de huur of de grondwaarde
in een bepaald jaar in één waarde samen te vatten. Niettemin hebben we een po-
ging in die richting gewaagd. We zijn ons ervan bewust met het versluieren van
het brede scala aan resultaten de werkelijkheid geweld aan te doen, maar voelen
ons al in onze missie geslaagd als we in staat zijn een beeld te schetsen, zoals dat
door de meerderheid van de investeerders is ervaren.

Uit het verloop van de pachtprijzen komt steeds weer eenzelfde beeld naar vo-
ren: lage tot zeer lage waarden vlak na het gereedkomen van de polder, gevolgd
door een geleidelijke stijging in de jaren daarna, culminerend in een hoogste ni-
veau rond het midden van de eeuw. In de tweede helft van de eeuw was het afge-
lopen met de trend naar boven. De prijzen stagneerden en zakten geleidelijk in.
De Beemster, de Purmer en de Wieringerwaard staken met kop en schouders bo-
ven de rest uit. Rond 1650 lagen de huren (onvrij geld) in alle drie de polders in
de buurt van de 45 gulden per morgen. Vergeleken met het omringende oude
land was dat aan de lage kant, maar ten opzichte van de indertijd geïnvesteerde
bedragen behaalden de landeigenaren een mooi rendement. Tussentijdse verlie-
zen niet mee gerekend kwamen de netto opbrengsten in deze jaren overeen met
een rendement van meer dan 10 procent. Toch mogen we ons niet blind staren
op deze gouden jaren in het midden van de eeuw. Zouden we de lage opbreng-
sten in de voorafgaande jaren wel verdisconteren, dan blijft er van de mooie ren-
dementscijfers waarschijnlijk niet veel over. Cumulatief zal de rente in dat geval
hooguit 5 procent op jaarbasis hebben bedragen.255 Aan opbrengsten zoals die in
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254  De Vries en Van der Woude, 1995, 255-266.
255  Bij het beantwoorden van de vraag wat de inpolderingen de deelnemers hebben opgeleverd, is voor-
al de financiële gang van zaken in de eerste jaren na investeren van belang. De dan behaalde resultaten we-
gen aanzienlijk zwaarder dan die uit een latere periode. Hoe verder de tijdshorizon komt te liggen, des te
meer verdunning er optreedt als gevolg van correctie voor renteverlies. Bij gebrek aan voldoende gegevens
hebben we een discounted cash flow berekening, waarbij rekening wordt gehouden met alle in de tussen-



de overzeese handel werden behaald, kwamen de relatief succesvolle polders bij
lange na niet toe. Aandeelhouders in de voorlopers van de VOC kregen in het be-
gin van de eeuw rendementen van ver boven de 20 procent uitgekeerd. In de
Oude Compagnie bedroeg het rendement zelfs 63 procent op jaarbasis.256 Een
belegging in staatsobligaties was misschien ook voordeliger geweest. Deze brach-
ten tussen 1608 en 1640 niet minder dan 6,25 procent op.257

Tabel 6.10  Met landaanwinning behaalde rendementen, 1630-1660.

jaar Zijpea Wwd Bm Pur Wor Hhw Sch Str
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
verkaveling in het jaar 1598 1611 1612 1622 1626 1631 1635 1643

investering gld/morgen 189 250a 247 320 350 327 397 840

grondprijs gld/morgen 1630 350 800 1000
gld/morgen 1640 950 450
gld/morgen 1650 550 1000 1200 1300 650 550
gld/morgen 1660 470 550

grondprijs rendem. door de 
jaren heen (%) 1630 2 6 7
rendem. door de 
jaren heen (%) 1640 4,5 1
rendem. door de 
jaren heen (%) 1650 2 3,5 4 5 3 <0
rendem. door de 
jaren heen (%) 1660 1 <0

pachtprijs gulden/morgen 1630 8 25 26 22
(netto) gulden/morgen 1640 35 33 10

gulden/morgen 1650 35 35 35 15 5 7 3
gulden/morgen 1660 7

pachtprijs als % van invest. 1630 4 10 11 7 0
(netto) als % van invest. 1640 14 10 3

als % van invest. 1650 14 14 11 4 2 2 <1
als % van invest. 1660 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a bij gebrek aan gegevens gaat het hier om een schatting.
NB: in alle polders is de spreiding van grond- en pachtprijzen groot. De in de tabel vermelde waar-
den zijn niet meer dan indicatief voor het gemiddelde in de aangegeven jaren. In de Zijpe hebben
de prijzen betrekking op de polderafdelingen A t/m L.
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liggende jaren gemaakte kosten, opbrengsten en renteverliezen, niet kunnen uitvoeren. Dit concept dwingt
ons echter wel kritisch naar de verkregen resultaten te kijken. Opbrengsten 30 jaar of meer na investeren
zijn bij een rentevoet van 4 à 5 procent nauwelijks nog interessant.
256  Gelderblom heeft de door de Amsterdamse kooplieden Hans Thijs en Augustijn Boel in de VOC en
haar voorgangers over een periode van 8 jaar behaalde rendementen berekend op 27 procent op jaarbasis.
Gelderblom, 2003.
257  Liesker en Fritschy, 2004, 381-382. De rente op staatsobligaties liep in de eerste helft van de zeventien-
de eeuw sterk terug. Rond 1600 gold een rentepercentage van 8,33 procent (‘tegen de penning 12’), in 1640
zakte dit percentage tot 5 procent (tegen de penning 20) en in 1655 tot 4 procent (tegen de penning 25).



In de later klaargekomen polders bleven de pachtprijzen steken bij 20 à 25 gul-
den. Netto kwam dat neer op hooguit 10 gulden. Zelfs tijdens de beste jaren werd
het rendement op de staatsleningen niet gehaald en moesten velen nog steeds
op hun bezittingen toeleggen. De ingelanden in Wijde Wormer kwamen er met
4 procent het beste van af, in de Heerhugowaard en Schermer moesten ze het
met een magere 2 procent doen. De Starnmeer, laatste in de rij van de grote
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Grafiek 6.15  Grondprijzen in de nieuwe polders, 1630-1660.
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droogmakerijen, vormde een triest dieptepunt. De participanten in deze droog-
makerij hadden veel meer voor hun kavels moeten neertellen en als zij al iets aan
de exploitatie van hun gronden overhielden, dan stelde dat nauwelijks iets voor.
Houden we rekening met de jarenlange aanloopverliezen, dan moeten we con-
cluderen dat deelname aan de latere droogmakerijen de doorsnee belegger op
forse verliezen is komen te staan.

De grondprijzen gaven, voor zover we daar zicht op hebben, een soortgelijke
ontwikkeling als de huren te zien: een forse stijging tot aan de jaren veertig, ge-
volgd door een periode met min of meer stabiele prijzen en een scherpe daling
in de laatste decennia van de eeuw. Als gevolg van het in de polders bij verpach-
ting gehanteerde systeem van onvrij geld, reageerden de grondprijzen heftiger
op de agrarische recessie dan de huren.

Afgezien van in de Starnmeer reikten de grondprijzen overal al snel boven het
investeringsniveau uit. In de Beemster en de Purmer was rond 1650 zelfs sprake
van een waardevermeerdering met een factor vier à vijf. Omdat de hoge grond-
prijzen van 1.200 gulden of meer pas na geruime tijd werden bereikt, in de
Beemster ging er ruim 30 jaar over heen, was het gecumuleerde rendement ech-
ter minder hoog dan de bedragen doen vermoeden. Nemen we begin dertiger
jaren als uitgangspunt voor onze berekening, toen de grondprijzen in de Beem-
ster al dicht tegen hun top aanzaten, dan komen we op een percentage van on-
geveer 7 procent op jaarbasis. Tien jaar later, toen de prijzen hun hoogtepunt be-
reikten, was dat nog maar 4 à 5 procent. Samen met het door verpachting te
behalen rendement was dit echter een zeer bevredigend resultaat. De opbreng-
sten in de Wieringerwaard en Purmer lagen waarschijnlijk in dezelfde orde van
grootte.258 De andere polders konden hier niet aan tippen. In de Schermer werd
met moeite 600 gulden per morgen gehaald, een toename van 50 procent in 15
jaar ofwel een stijging van minder dan 3 procent op jaarbasis. In de Wijde Wor-
mer en Heerhugowaard lagen de rendementen niet veel hoger, in deze laatste
polder zelfs eerder lager. Maar bij verkoop konden de investeerders hun inge-
legde geld tenminste terugkrijgen. In de Starnmeer bleef de grondprijs, met een
maximale waarde van 550 gulden per morgen, ten allen tijde ver bij de hoge in-
vestering achter. Zelfs in de beste jaren betekende verkoop een gevoelig kapi-
taalverlies, bijna 300 gulden per morgen, duizenden guldens per kavel.

De prijsstijging die zich in alle polders voordeed, kende twee drijvende krach-
ten. Allereerst deden optimalisatie van het afwateringsysteem en intensieve
grondbewerking hun werk. De toestand van de landerijen verbeterde geleidelijk.
Naast deze autonome groei kan de prijsontwikkeling in de polders natuurlijk
niet in isolatie van die in het omringende land worden gezien. Juist in de eerste
decennia van de zeventiende eeuw gingen de prijzen daar sterk omhoog. Pas na
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258  Omdat gegevens over de investeringskosten van de Wieringerwaard ontbreken en we nauwelijks over
grondprijzen in de Purmer beschikken, moeten we voorzichtig zijn met het trekken van conclusies ten aan-
zien van deze twee polders.



1630 vlakte de groeicurve in het oude land af. De eerst klaargekomen polders wa-
ren hier in het voordeel, zij konden het langst van deze stuwende factor profite-
ren. Maar al volgden de prijzen in de polders die in het oude land, ze deden dat
op grote afstand en haalden bij lange na niet dezelfde niveaus. Het prijsverschil
varieerde natuurlijk van polder tot polder, maar zelfs de gronden in de Beemster
brachten in hun beste jaren bijna de helft minder op dan de landerijen in de na-
bije omgeving. Hogere vaste lasten hadden een prijsdrukkend effect. Kwaliteits-
verschillen, onder andere als gevolg van ontoereikend waterbeheer, zullen even-
eens een rol van betekenis hebben gespeeld. Het achterblijven van de prijzen
moet voor de investeerders een teleurstellende ervaring zijn geweest. Als zij bij
hun afweging om in een bedijking te participeren van dezelfde prijsniveaus als in
het oude land uitgingen, kwamen zij bedrogen uit.

Na verloop van tijd was het voor de ingelanden in de polders belangrijker wat
hun gronden opbrachten ten opzichte van de op dat moment geldende grond-
prijs dan van hun oorspronkelijke investering. Bij een te lage huur konden zij
hun land immers beter van de hand doen en proberen het vrijgekomen kapitaal
elders tegen gunstiger voorwaarden weg te zetten. Hoog waren de op deze wijze
berekende rendementen niet. Ongeacht of de gronden wel of niet gewild waren
en hoge prijzen rechtvaardigden, veel meer dan 2 procent leverden ze niet op.
Voor een aantrekkelijker rendement hoefden de ingelanden echter niet naar
het oude land uit te wijken. De prijzen lagen daar weliswaar op een aanzienlijk
hoger niveau, maar zij stonden in min of meer dezelfde verhouding tot elkaar.
Voor hogere opbrengsten moest men zich in de handel begeven, maar de moge-
lijkheden daar waren beperkt en de risico’s groter.259 Dat ook beleggingen in
land niet zonder risico’s waren, blijkt uit de prijsval die zich in de tweede helft
van de zeventiende eeuw voordeed. Grondeigenaren zowel in het oude als nieu-
we land hebben dit op pijnlijke wijze ervaren.
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259  Voor een overzicht van investeringsmogelijkheden gedurende de Gouden Eeuw en hun kapitaalbe-
hoefte, zie: Unger, 1996,121-140.




