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7  De investeerders

7.1  Inleiding

Na in het voorafgaande te hebben stil gestaan bij de financiering van de nieuwe
polders, de kosten en de rendementen, komen in dit hoofdstuk de geldschieters
aan de beurt, die het aandurfden om een deel van hun vermogen in de bedijkin-
gen te beleggen. Daartoe zal het integrale investeerdersbestand, verkregen door
samenvoeging van de deelnemerslijsten in alle door ons onderzochte polders, aan
een nadere beschouwing worden onderworpen. Door naar het totaalbeeld te kij-
ken wordt voorkomen dat we met een niet-representatieve uitkomst te maken krij-
gen. Daarnaast zullen we echter ook de investeerdersbestanden in de afzonderlij-
ke polders de revue laten passeren en op speciale kenmerken onderzoeken.

De namen van de investeerders zijn alle bewaard gebleven. Na verloting van de
kavels werden de resultaten in kavelregisters vastgelegd, systematische opsom-
mingen in volgorde van het kavelnummer en onder vermelding van het aantal
morgen dat een eigenaar in een bepaalde kavel toekwam. In eerste instantie wer-
den deze overzichten met de hand geschreven, later verschenen er gedrukte ver-
sies. Maar met de namen weten we nog niet altijd om wie het gaat, vooral niet als
de nieuwe ingelanden slechts met voornaam en patroniem worden aangeduid.
Soms werd het echter nuttig of gepast gevonden iets toe te voegen over de func-
tie of het beroep van de betrokkene, bijvoorbeeld als het een burgemeester be-
trof, een lid van de vroedschap of een hoge ambtenaar in den Haag. Ook van ti-
tels als jonkheer, meester, doctor en advocaat werd doorgaans opgave gedaan,
evenals van het bezit van een heerlijkheid. In die gevallen kost identificatie door-
gaans weinig moeite. Vaak moeten we het echter zonder additionele informatie
doen. Ook de woonplaats werd bijna nooit vermeld.

In een poging om de identiteit van zoveel mogelijk investeerders te achterhalen
hebben we de gegevens uit de kavelregisters van de acht bij het onderzoek betrok-
ken polders in één groot bestand gestopt. In totaal gaat het om 839 naamsvermel-
dingen. Sommige namen komen in meerdere registers voor en waar het voor de
hand ligt dat het dezelfde persoon betreft, zijn de gegevens aan elkaar gekoppeld.1

1  Honderdenvijf investeerders participeerden in meer dan één bedijking. Drie investeerders namen aan
vijf bedijkingen deel (de gebroeders Nicolaas en Barthold Cromhout, respectievelijk president van het Hof
van Holland en burgemeester van Amsterdam, en de stad Purmerend), drie participanten deden vier keer
mee (de latere landsadvocaat Adriaan Pauw, Ventidius Riccen, lid van de Rekenkamer en de Alkmaarse re-
gent en zeilmaker Jan Pietersz. Stoop), elf deden dat driemaal en achtentachtig investeerders tweemaal.



Dit leidt tot een bestand met 707 investeerders (Bijlage 4). Voor identificatie heb-
ben we vervolgens diverse bronnen geraadpleegd met de namen van regenten en
kooplieden in kringen waarvan verwacht mag worden dat daar veel investeerders
uit voortkwamen. De volgende groeperingen kwamen daarvoor in aanmerking:
bedijkers en bestuurders uit de beginjaren van de onderzochte polders, Amster-
damse kooplieden en regenten, burgemeesters en vroedschappen in andere Hol-
landse steden, functionarissen in hoge provinciale of landelijke bestuursorganen
en leden van de Hollandse adel.

De namen van de polderbestuurders van het eerste uur waren niet moeilijk te
achterhalen. Door Belonje (de Zijpe, de Wieringerwaard, de Heerhugowaard en
de Schermer) en Bouman (de Beemster) zijn deze voor een aantal polders al
overzichtelijk op een rij gezet.2 Voor de ontbrekende polders konden we onze
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2  Belonje, 1929; Belonje, 1930, 193-201; Belonje, De Zijpe en Hazepolder 1933; Belonje, De Schermeer 1933, 77
e.v. en Bouman, 1857, 105 en 209-303.

Afb. 7.1.1  Door het zetten van hun handtekening achterin de rekeningboeken van de polders gaven de pol-
derbestuurders hun goedkeuring aan de jaarrekening, zoals hier in de Zijpe, 1599.



toevlucht nemen tot de polderarchieven.3 Voor namen en achtergronden van de
Amsterdamse bestuurders en kooplieden zijn meerdere bronnen geraadpleegd.
Bij Wagenaar konden we terecht voor een compleet overzicht van alle vroed-
schappen, burgemeesters en andere belangrijke functionarissen.4 Van groot nut
waren verder het onvolprezen werk van Elias over de vroedschap van Amster-
dam, van Dillens analyse van ‘Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer
van Amsterdam der Oost-Indische Compagnie’ en Gelderbloms ‘Zuid-Neder-
landse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt’.5 Wat be-
treft de regenten in Alkmaar, Hoorn, Purmerend en Edam kon gebruik worden
gemaakt van bestaande, zij het niet altijd makkelijk toegankelijke, databases.6

Over de samenstelling van de provinciale en landelijke bestuursorganen uit de
desbetreffende periode, zoals de Gewestelijke Rekenkamer of de Raad van State,
zijn weinig gegevens beschikbaar.7 Aangezien de Haagse bestuurders in de kavel-
registers steeds met hun functie werden aangeduid leverde dit echter geen groot
probleem op. Ook de leden van de Ridderschap die zich in de polders waagden
werden in de kavelregisters steeds als zodanig aangeduid. Voor identificatie van
de edelen konden we verder terugvallen op de door Van Nierop bijeen gebrach-
te gegevens over de ‘oude’ adel en de presentielijsten van de vergaderingen van
de Staten van Holland.8

Naast genoemde bronnen mogen ook de talrijke publicaties met achter-
grondgegevens over investeerders in een bepaalde polder niet onvermeld blij-
ven. We noemen hier slechts de uitvoerige beschrijving door Dekker van de be-
woners van ‘Oude boerderijen en buitenverblijven’ in de Zijpe, de naspeuringen
van Belonje naar investeerders in de Zijpe en de Wieringerwaard en de door
Dinkla uitgegeven overzichten van grondeigenaren in de Beemster, de Schermer
en de Starnmeer.9

Het voorkomen van de naam van een investeerder in een andere bron wil van-
zelfsprekend nog niet zeggen het om één en dezelfde persoon gaat. Waar moge-
lijk is daarom van meerdere bronnen gebruik gemaakt en ook van andere para-
meters, zoals jaar van geboorte of overlijden. De participanten zullen bij
inschrijving op hun kavels tenminste volwassen moeten zijn geweest en bij verlo-
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3  Voor de Purmer zie: WA, AWP inv. nrs. 16 en 109; voor de Wijde Wormer: WA, AWWo inv. nrs. 19 en 43;
voor de Starnmeer: RAA, AWSt inv. nr 1. De namen van de bedijkers en polderbestuurders zijn ook terug te
vinden in de resoluties van hoofdingelanden en in de rekeningboeken.
4  Wagenaar, 1760, deel 7, boek 3.
5  Elias, 1903-1905; Van Dillen, 1958; Gelderblom, 2000.
6  Cox, 2005; WFA, OA Hoorn, bergnrs. 89 en 90a; Raadschelders, niet uitgegeven artikel van de Interfa-
cultaire Vakgroep Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Leiden over De regering der stad Purmerend, 1600-
1795(Leiden z.j.); Van Rijswijk, niet uitgegeven overzichtslijsten met vroedschappen, burgemeesters en an-
dere bestuurders van Edam uit de periode 1572 – 1795.
7  Voor de samenstelling van het Hof van Holland is gebruik gemaakt van de in de zeventiende eeuw ge-
publiceerde Memorialen van het raadslid Hendrik Rosa: De Blecourt en Meijers, 1929.
8  Van Nierop, 1984.
9  Belonje, 1930, 1936, 1973 en 1976; Dekker, 1986, 1988 en 1991; Dinkla, 1989, 1990 en 1991.



ting nog in leven. Soms was er in de kavelregisters sprake van de ‘erven’ van de
oorspronkelijke investeerder, een indicatie dat de desbetreffende persoon korte
tijd daarvoor was overleden.

Tabel 7.1  Investeerdersbestand - identificatie.

gezamenlijk gemiddeld oppervlak
investeerders polderoppervlak per investeerder
(aantal (%)) (ha (%)) (ha)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geidentificeerda 577 (82) 21.579 (93) 37
herkomst onbekend 130 (18) 1.550 (7) 12

totaalb 707 (100) 23.129 (100) 33
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: het investeerdersbestand betreft de investeerders die deelnamen aan de bedijkingen van de Zij-
pe (1597), de Wieringerwaard, de Beemster, de Purmer, de Wijde Wormer, de Heerhugowaard, de
Schermer en de Starnmeer. Het bestand bevat alle namen uit de kavelregisters van de desbetreffen-
de polders.
a als criterium voor identificatie geldt het achterhalen van de woonplaats. Onder de 577 geïdenti-
ficeerden bevinden zich 18 investeerders bij wie we daarvan niet geheel zeker zijn. 
b in totaal tellen de acht kavelregisters de namen van 839 investeerders. 106 investeerders partici-
peerden in meer dan één bedijking, waarvan 3 vijf keer, 3 vier keer, 11 drie keer en 89 twee keer. Met
601 eenmalige investeerders komen we in totaal op 707 verschillende namen. Daaronder bevinden
zich die van de kerk en Vincent Capelman, die tot aan de dag van verkaveling van omslagen waren
vrijgesteld.
Bronnen: de kavelregisters van de verschillende polders. 

Hanteren we het achterhalen van de woonplaats als minimale voorwaarde om
van identificatie te kunnen spreken, dan is dat bij het merendeel van de inves-
teerders gelukt. Van de in totaal 707 investeerders is van 577 deelnemers de
woonplaats vastgesteld, 82 procent van het totaal (tabel 7.1). Van 130 (18 pro-
cent) investeerders kon deze minimale achtergrondinformatie niet worden ver-
kregen. De niet traceerbare deelnemers waren voor het merendeel kleinere be-
leggers. Van de met de desbetreffende bedijkingen 23.129 hectare aangewonnen
land kwam slechts 7 procent in hun bezit. Het gemiddelde grondbezit van de be-
leggers met onbekende woonplaats was derhalve beduidend kleiner (12 ha) dan
dat van de geïdentificeerde geldschieters (37 ha). Hoewel achtergrondgegevens
over de niet-geïdentificeerde investeerders per definitie ontbreken, ligt het voor
de hand dat de samenstelling van deze groep aanzienlijk afwijkt van die van de
geldschieters met bekende herkomst. Representanten moeten waarschijnlijk
vooral worden gezocht onder de welgestelde elite uit de nabije omgeving van de
polders en onder ingezetenen van steden als Alkmaar en Hoorn, die niet tot de
stedelijke bestuurslaag waren doorgedrongen. Hadden zij deel uit gemaakt van
de Noord-Hollandse regentenklasse of behoord tot de vooraanstaande Amster-
damse kooplieden, dan waren wij hen bij de toegepaste identificatieprocedure
wel op het spoor gekomen. Bij de hiernavolgende bespreking van het investeer-
dersbestand moet vanzelfsprekend met deze lacune rekening worden gehouden.
Het aandeel van de geïdentificeerden lijkt echter voldoende groot om er een be-

406 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders



tekenisvolle analyse op los te kunnen laten. Alleen wanneer het gaat om de bij-
drage van representanten uit de omgeving van de polders, zullen wij de nodige
voorzichtigheid moeten betrachten.

Alvorens op de samenstelling van het investeerdersbestand in te gaan willen
we kort stilstaan bij de toewijzing van een woonplaats aan investeerders die tij-
dens de periode van onderzoek verhuisden. Om al te veel complexiteit te ver-
mijden is aan alle investeerders slechts één woonplaats toegewezen. Bij voorkeur
is dat die waar zij ten tijde van de verloting van de kavels woonachtig waren. Zo
zijn Willem Schouten, Dominicus Boot en Adriaan  Maertsz. Coetenburgh, allen
actief in de Zijpe en/of de Wieringerwaard, in het bestand als inwoner van Alk-
maar opgenomen, hoewel zij in hun jongere jaren in respectievelijk den Haag,
Utrecht en Amsterdam woonden. Deze procedure is ook toegepast op het grote
aantal Haagse ambtenaren dat in de bedijkingen participeerde. We doelen hier
op de raadsheren in het Hof van Holland en de Hoge Raad, de rekenmeesters in
de Grafelijkheids Rekenkamer, de leden van de Raad van State en diverse ande-
re functionarissen als griffiers en commiezen. Zij hadden ten tijde van hun Haag-
se dienstverband bijna allemaal nog een sterke band met hun vroegere woon-
plaats, maar in het databestand is voor hen zonder uitzondering den Haag als
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Afb. 7.1.2  Handtekeningen van de bedijkers van de Beemster onder een in 1607 gesloten overeenkomst met
vertegenwoordigers van Uitwaterende Sluizen.



woonplaats genomen. Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld de vroegere pensio-
naris van Monnickendam, Adriaan van Tedingh Berckhout, die zijn geld pas in
droogmakerijen ging beleggen na zijn overstap naar het Haagse ambtenarencir-
cuit. Adriaan en Reinier Pauw, zonen van de eertijds zo machtige burgemeester
Reinier Adriaansz. Pauw, bekleedden in de jaren dat zij zich met de droogmake-
rijen gingen bemoeien belangrijke posities in het Haagse regeringscentrum. Zij
zijn daarom als Haags ingezetenen in ons bestand opgenomen. In een enkel ge-
val kwam het voor dat een belegger met belangen in meerdere polders tussen
zijn deelnames door verhuisde en volgens bovengenoemd criterium dus meer-
dere woonplaatsen had. Ook in die gevallen is de stelregel van één woonplaats
per investeerder gehandhaafd. Daarbij is gestreefd naar de meest voor de hand
liggende keuze. Zo staat Barthold Cromhout, de Amsterdamse burgemeester die
van 1 mei 1606 tot 30 april 1610 als gedeputeerde zitting had in de Raad van Sta-
te, maar verder steeds in Amsterdam woonachtig was, in ons bestand ook tijdens
de bedijking van de Beemster te boek als Amsterdammer.

7.2  Hoogte en spreiding van de investeringen

Met de participaties waren grote bedragen gemoeid (tabel 7.2). De gemiddelde
inschrijving was 28 hectare groot en daarvoor moesten de participanten diep in
hun buidel tasten: 9.338 gulden.10 Bij deze berekening is uitgegaan van de af-
zonderlijke beleggingen in de diverse polders. Een grote groep investeerders
(103 van de 707) was echter bij meerdere bedijkingen betrokken.11 Nemen we
het gecumuleerde grondbezit van deze meervoudige beleggers in beschouwing,
dan bedroeg de gemiddelde investering zelfs bijna 11.000 gulden (33 ha). Voor
een deel kan dit hoge gemiddelde worden toegeschreven aan enkele zeer grote
investeerders, waarover later meer. Er waren ook wel kleinere beleggers, 66 in-
vesteerders kwamen niet verder dan 4 hectare (iets meer dan 1.000 gulden),
maar de mediaan, 20 hectare (6.500 gulden), wijst eveneens op forse inschrijvin-
gen.

Dat het om aanzienlijke sommen geld ging, wordt goed duidelijk als we de par-
ticipaties in de landaanwinning vergelijken met die in de Verenigde Oost-Indi-
sche Compagnie (tabel 7.3).12 De VOC kwam in 1602 tot stand en nog in dat-
zelfde jaar konden geïnteresseerden zich voor elk gewenst bedrag bij één van de
daartoe opgerichte zes Kamers inschrijven. Het kapitaal dat door de verschillen-
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10  De in dit hoofdstuk vermelde investeringsbedragen van individuele deelnemers houden geen reke-
ning met de voor toelating te betalen inkoopsom. Veel participanten waren hiervan vrijgesteld, maar we we-
ten niet hoeveel. Ook is niet bekend wie voor deze voorkeursbehandeling in aanmerking kwamen.
11  Onder de geïdentificeerde investeerders bevonden zich vrijwel alle participanten die aan meer dan
één bedijking deelnamen. Zij behoorden over het algemeen tot de grotere beleggers en schroefden de ge-
middelde participatie van hun groep nog verder op.
12  Van Dillen, 1958, 35 en 61.



de Kamers werd binnengehaald, 6,4 miljoen gulden in totaal, verschilde niet veel
van het bedrag dat de deelnemers aan de zeven bedijkingen bijeenbrachten: 7,3
miljoen gulden. De VOC telde echter meer aandeelhouders. Alleen al bij de Ka-
mer van Amsterdam, waar 3,7 miljoen gulden binnen kwam, schreven zich 1.143
participanten in. Het bedrag waarvoor de individuele VOC aandeelhouders daar
gemiddeld intekenden, 3.215 gulden, lag dan ook beduidend lager dan in de
polders. In een droogmakerij als de Beemster bedroeg de gemiddelde investe-
ring met 13.526 gulden zelfs ruim vier keer zo veel. In de Kamer van Zeeland wa-
ren de individuele bijdragen iets groter dan in Amsterdam (4.924 gulden per
deelnemer), maar ook daar bleven de ingelegde bedragen ver achter bij die in
de droogmakerijen.
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Tabel 7.2  Hoogte en spreiding van de investeringen.

Zijpe    Wwd    Bm     Pur    Wora Hhw    Sch      Str  totaalbc totaalbd

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
aantal investeerders 96 52 122 80 67 110 273 39 839 707

contribuabel oppervlak
aantal morgen 3981 1895 7501 2959 1785 3391 6090 650
aantal ha 2795 1662 6383 2518 1519 2974 4708 570 23129 23129

investering (in aantal morgen)
kleinste 3 10 11 5 5 2 3 2 2 2
grootste 382 200 517 200 90 126 545 66 571 571
gemiddeld 41 36 61 37 27 31 22 17
mediaan 25 25 44 40 30 21 15 11

investering (in aantal ha)
kleinste 2 9 9 4 4 2 2 2 2 2
grootste 268 175 440 170 77 111 421 58 486 486
gemiddeld 29 32 52 31 23 27 17 15 28 33
mediaan 18 22 37 34 26 18 12 10 20

investering (in geld)
per morgen (gld) 139 220 280 295 300 370 800
totale polder (kgld) 553 1650 829 527 1017 2253 520 7349 7349
kleinste (kgld) 0,4 2,4 1,4 1,5 0,6 1,1 1,6 0,4 0,4
grootste (kgld) 53 114 56 27 38 202 53 202 53
gemiddeld (kgld) 6 14 10 8 9 8 13 9 11
mediaan (kgld) 3 3 3 3 3 3 3 7

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a de investeringsomslag per morgen in de Schermer is exclusief de omslagen in de jaren 1659-1662.
b de gegevens in deze kolom, uitgedrukt in aantal morgen of hectare, zijn berekend op basis van
alle acht bij het onderzoek betrokken polders. De gegevens uitgedrukt in kgld, zijn gebaseerd op die
van zeven bedijkingen, dus exclusief de Wieringerwaard.
c de hoogte van de gemiddelde investeringen in deze kolom is berekend op basis van de investe-
ringen in de afzonderlijke polders. Er is dus geen rekening gehouden met de deelname van inves-
teerders aan meerdere bedijkingen. De zeven polders waarvan wij de hoogte van de investeringsom-
slag kennen, telden 787 investeerders.
d bij de berekening van de gemiddelde investeringen in deze kolom is wel rekening gehouden met
de deelname van investeerders aan meerdere bedijkingen. De zeven polders waarvan wij de hoogte
van de investeringsomslag kennen, telden 681 verschillende investeerders
Bronnen: kavelregisters en rekeningboeken van de verschillende polders.



Het is verleidelijk om in de hoge individuele investeringen een aanwijzing te zien
voor een grote aantrekkingskracht van landaanwinningsprojecten op potentiële
beleggers. Als de kapitaalkrachtige elite bereid was hogere bedragen in de bedij-
kingen te stoppen dan in de op zich al zo interessante Oost-Indische Compagnie,
dan moest daar een goede reden voor zijn. Het lijkt te duiden op een welhaast
onbegrensd vertrouwen in een voorspoedige afloop van een toch ongewis avon-
tuur, met een meer dan bevredigende ontwikkeling van grond- en pachtprijzen
als beloning. Er kunnen echter ook andere factoren hebben meegespeeld. Zo
bepaalden de participanten bij de VOC vooraf hoeveel geld zij in de onderne-
ming wilden stoppen. Bij droogmakerijen, daarentegen, hadden de geldschie-
ters hooguit een ruwe indicatie van de per morgen te betalen omslagen. De over-
geleverde begrotingen duiden op veel te optimistische inschattingen. De
investeringen liepen daarom waarschijnlijk hoger op dan oorspronkelijk ge-
dacht.

Tussen de polders onderling vallen opmerkelijke verschillen te constateren
(tabel 7.2). Het grootst waren de participaties in de Beemster (gemiddeld 61
morgen, 52 ha of 13.526 gulden), het kleinst in de Wijde Wormer (27 morgen,
23 ha of 7.895 gulden) en de Schermer (22 morgen, 17 ha of 8.254 gulden). In
de Starnmeer (17 morgen, 15 ha) zien we nog kleinere inschrijvingen, maar als
gevolg van de hoge kosten per morgen lagen de individuele uitgaven (13.333
gulden) daar vrijwel op hetzelfde niveau als in de Beemster. Een verklaring voor
deze verschillen ligt niet direct voor de hand. In de Beemster lag het initiatief in
handen van Amsterdamse kooplieden die elkaar de bal toespeelden en zichzelf
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Afb. 7.2  Handtekeningen van de polderbestuurders in het tweede rekeningboek van de Wijde Wormer, 1626.



grote stukken land toewezen. Deze polder telde meer grootgrondbezitters (200
morgen of meer) dan enig andere. Kleine beleggers kwamen niet aan bod,
grondbezit van 10 morgen of minder kende de Beemster in de beginperiode
zelfs niet. Heel anders lag dat in de Schermer, met maar liefst 82 participaties ter
grootte van 10 morgen of minder. Ogenschijnlijk waren de omstandigheden ten
tijde van de bedijking van de Schermer nauwelijks veranderd. Het initiatief lag
dit keer aan Alkmaarse kant, maar welgestelde Amsterdamse kooplieden speel-
den ook nu weer een vooraanstaande rol en de animo om te participeren was on-
verminderd groot. De bedijkers van de Schermer hadden echter meer politieke
tegenstand te overwinnen dan hun voorgangers in de Beemster. Her en der
moesten invloedrijke functionarissen met kavels worden tevredengesteld. Hoe-
wel harde bewijzen hiervoor ontbreken was de vraag naar kavels in de Schermer
waarschijnlijk zo groot, dat de bedijkers grote inschrijvers aan een maximum
bonden. Een verklaring van geheel andere aard kan misschien worden gevonden
in het gegeven dat het bij de start van de werkzaamheden in de Schermer al dui-
delijk moet zijn geweest dat de kosten per morgen beduidend hoger uitkwamen
dan bij voorafgaande grote bedijkingen. Dit kan beleggers er vanaf hebben ge-
houden om op al te grote grondoppervlakken in te schrijven. Tegen deze ach-
tergrond is het begrijpelijk dat de gemiddelde inschrijving in de Starnmeer, waar
de vooruitzichten nog ongunstiger waren, met 17 morgen op het laagste peil van
alle polders uitkwam. Betrouwbare informatie over de factoren die het inves-
teerdersgedrag hebben beïnvloed ontbreekt helaas, zodat we het bij bovenstaan-
de speculaties moeten laten.

Tabel 7.3  Hoogte van de investering in zeven Noord-Hollandse bedijkingen versus die in de VOC.

7 Noord-Hollandse VOC VOC kamer VOC kamer
poldersa alle kamers Amsterdam Zeeland

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
periode of jaar 1597-1643 1602 1602 1602
investeerders aantal 787 1143 264
ingelegd kapitaal kgld 7349 6425 3675 1300
gewichtsgemiddelde investering kgld 9,3 3,2 4,9
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a het overzicht van de investeringen in de Noord-Hollandse polders betreft de bedijkingen van de
Zijpe (1597), de Beemster, de Purmer, de Wijde Wormer, de Heerhugowaard, de Schermer en de
Starnmeer.
b het aantal investeerders in de polders is verkregen door sommering van de aantallen in de af-
zonderlijke polders en houdt geen rekening met investeringen door één investeerder in meer dan
één polder. Als we dat wel doen bedraagt de gewichtsgemiddelde investering in de polders 10,8 kgld.
Bron: voor participaties in de VOC zie: Van Dillen, 1958.
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7.3  Invloed van de bedijkers op de samenstelling van het investeerdersbestand

Alvorens nader op de achtergrond van de investeerders in te gaan, willen wij
eerst wijzen op de belangrijke rol die de bedijkers hebben gespeeld bij de sa-
menstelling van het investeerdersbestand in de verschillende polders. Eerder is
al aan de orde gekomen dat de welgestelde elite in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw een grote belangstelling aan de dag legde voor deelname aan de be-
dijkingen, zodat de vraag naar kavels het aanbod ruimschoots overtrof. Diverse
gegevens wijzen erop dat de bedijkers in deze ‘sellers market’ vooral bij de latere
bedijkingen handig gebruik maakten van hun positie. Zij hoefden niet naar be-
langstellenden te zoeken, maar hadden het voor het zeggen wie zij tot hun on-
derneming wilden toelaten. Dat kwam goed uit, want door invloedrijke bestuur-
ders en afgevaardigden met een stem in de Haagse bestuurscolleges gunstig te
stemmen, waren zij in staat weerstanden uit de weg te ruimen, slepende proces-
sen voorkomen en de voortgang van het project te bespoedigen. Deze bestuur-
ders maakten hun goedkeuring vaak zelfs afhankelijk van een persoonlijke tege-
moetkoming in de vorm van één of meerdere kavels. Ook steden mengden zich
steeds vaker in het gedrang.

Al met al gingen er op deze wijze veel morgentalen van de hand. Als de bedij-
kers dan ook nog vrienden, zakenrelaties en familieleden aan hun trekken wil-
den laten komen, schoot er voor andere belangstellenden maar weinig over. Dit
alles drukte vanzelfsprekend een zwaar stempel op de investeerdersbestanden.
Lang niet iedereen die wilde investeren, werd daartoe in staat gesteld. De deel-
nemerslijsten weerspiegelden eerder de kans om bij verdeling van de participa-
ties aan de bak te komen, dan de animo tot deelname. Doorslaggevend daarbij
was wie het bij de verdeling van de gronden voor het zeggen hadden. De bedij-
kers bepaalden wie aan bod kwam en wie niet. Het investeerdersbestand werd zo-
doende gedomineerd door politieke machthebbers uit steden als Amsterdam,
Alkmaar en Hoorn, met daarnaast een groot contingent Haagse bestuurders. De
Amsterdamse kooplieden hadden hun deelname vaak te danken aan een relatie
met één van de bedijkers. Het gevolgde toewijzingsbeleid uitte zich in vrijwel alle
polders daarom ook nog eens in de aanwezigheid van wijdvertakte familieclans.

De aanwijzingen ten faveure van een selectief toewijzingsbeleid zijn talrijk. Al-
lereerst is daar het verslag dat Van Gelder ons heeft nagelaten over de gang van
zaken bij de bedijking van de Heerhugowaard.13 Aan de hand van de weinig aan
de verbeelding overlatende correspondentie tussen de twee initiatiefnemers te-
kende hij op hoe zij bij de verdeling van de participaties te werk gingen. Van alle
kanten werden zij voor deelname benaderd, maar alleen ‘persoonen die het
werk sullen connen helpen’ konden rekenen op een voorkeursbehandeling.
Geld alleen was niet genoeg, ‘want UwEd.’, zo schreef Van Teijlingen naar Van

412 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

13  Van Gelder, 1960, 93-98. De correspondentie tussen Van Teijlingen en Van Foreest, waar Van Gelder
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Foreest, ‘wel can oordelen dat vele vande gestelde heeren anders niet en connen
bijbrengen als haar credyt, en d’moeyten sal op ons meest blijven’. Maar niet al-
leen in de Heerhugowaard bepaalde een dergelijke aanpak de gang van zaken.
Afgezien van de veel stroever verlopende inschrijving bij de laatste bedijking van
de Zijpe, geneerden de bedijkers zich niet om ook elders kavels voor hun doel-
einden in te zetten. Legio is het aantal voorbeelden waaruit blijkt dat invloedrij-
ke functionarissen voor hun medewerking kavels bedongen en in hun opzet
slaagden. Veel, zo niet de meeste van de verderop in dit hoofdstuk te bespreken
bevindingen kunnen slechts op basis van een dergelijke gang van zaken in een
consistent raamwerk worden ingepast. Hoe valt anders de van polder tot polder
sterk wisselende betrokkenheid van bestuurders uit de verschillende steden te
verklaren? Hoe kunnen we anders begrijpen dat hoge Haags ambtenaren zo’n
dominante rol de Wijde Wormer speelden, terwijl Amsterdamse financiers het
daar vrijwel geheel lieten afweten? De bedijkers begrepen dat zij de steun van het
establishment niet konden missen, de politieke elite zag en greep haar kansen.
In het vervolg van dit hoofdstuk zal het selectieve toewijzingsbeleid bij het ver-
klaren van de gevonden gegevens als een rode draad door het betoog heen lo-
pen. We zullen we ons steeds weer moeten realiseren dat we via de kavelregisters
niet zozeer een beeld krijgen van een bevolkingsgroep die graag geld in de land-
aanwinning wilde steken, als wel van een selecte groep functionarissen die uit ei-
genbelang door de bedijkers bij hun onderneming werd betrokken.

Alvorens ons nu verder met de investeerders bezig te houden, willen we nog
kort stilstaan bij de verschillende procedures om kavels water in te zetten als ruil-
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middel voor medewerking. In de literatuur heerst hier onduidelijkheid over en
zelfs een gerenommeerde auteur als Van Gelder ging van een foutieve veronder-
stelling uit. Meestal werd participatie toegezegd zonder verdere tegemoetko-
mingen. De ontvanger was al blij dat hij voor deelname in aanmerking kwam. Hij
diende gewoon zijn aankoopsom te betalen en alle omslagen te voldoen. In een
minder vaak toegepaste variant werd de begunstigde van het betalen van de aan-
koopsom vrijgesteld. Zo’n gift kon tot vele honderden guldens oplopen.14 Een
schenking waarbij de begunstigde ook van het betalen van omslagen werd vrij-
gesteld kwam vrijwel niet voor. Er is ons slechts één geval bekend. Het betrof een
deelname ter grootte van 15 morgen in de Schermer die de dijkgraaf van het
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen, Vincent Capelman, wist te
bedingen.15 De dijkgraaf kreeg de toezegging op een moment dat het hoog-
heemraadschap zich nog fel tegen bedijking verzette. Twee dagen later gaf het
aan de verlangens van de bedijkers toe, zij het onder stringente voorwaarden. De
vrijstelling van omslagen gold tot aan de verloting van de kavels en bleek uitein-
delijk 4.050 gulden waard te zijn.16

7.4  Geografische herkomst

Volgens de algemeen gangbare opvatting kwamen de Noord-Hollandse polders
vooral met Amsterdams geld tot stand.17 Amsterdamse kooplieden speelden niet
alleen in organisatorisch opzicht een voortrekkersrol, met hun in de handel op-
gebouwde kapitalen waren zij ook de voornaamste geldschieters. Op veel kwan-
titatieve gegevens is deze aanname niet gebaseerd. Belonje was een van de eer-
sten die dieper op de Amsterdamse bijdrage inging. Hij kwam onder andere met
gegevens over het Amsterdamse grondbezit in de Zijpe.18 Zijp en Bremer traden
in later jaren in zijn voetsporen en breidden zijn analyse uit naar investeerders
uit andere steden.19 Belonje was er zich van bewust dat de Amsterdammers niet
alleen stonden. In diverse publicaties besteedde hij aandacht aan Alkmaarse
geldschieters.20 Uit het door Van Gelder samengestelde overzicht van investeer-
ders in de Heerhugowaard komt eveneens een belangrijke rol voor ingezetenen
uit die stad naar voren.21 Volgens De Vries kwam de volgende droogmakerij, de
Schermer, zelfs voornamelijk met Alkmaars geld tot stand.22 Gegevens om dit te
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14  In de Beemster kochten de investeerders zich in voor 27 gulden de morgen, in de Schermer voor 47
gulden.
15  RAA, AWS inv. nr. 385 f. 672
16  Tot 25 oktober 1635 werd 270 gulden per morgen aan omslagen geheven.
17  De Vries, 1974, 194; Schama, 1989, 53.
18  Belonje, 1936, 37-42.
19  Zijp, 1957, 29-48; Bremer, 1989, 16 en 152 en Bremer, 1997, 43.
20  Van Gelder, 1960, 106-107.
21  Van Gelder, De Heerhugowaard, 106-107.
22  De Vries, 1974, 194.



staven ontbreken ook bij hem. Maar afgezien van enkele in de richting van Alk-
maar wijzende publicaties luidt de meest wijdverspreide stelling nog steeds dat
de landaanwinning vooral dankzij de snelle cumulatie van Amsterdams kapitaal
ter hand kon worden genomen.

Tabel 7.4  Investeerders naar plaats van herkomst.

Zijpe     Wwd      Bm     Pur       Wor    Hhw     Sch       Str               totaal
(ha %)  (ha %   (ha%) (ha%)  (ha%)  (ha%)  (ha%)  (ha%)(aant.)(ha%)(kgld%)

a                b

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Amsterdam 32 31 70 60 4 35 17 29 215 41 37
Alkmaar 23 35 3 23 32 1 110 15 15
Den Haag 22 24 4 6 45 14 11 17 68 13 13
Hoorn 0,4 3 5 1 3 7 12 13 48 6 7
Delft 0,3 8 3 4 2 19 4 4
Edam 10 2 3 9 2 2
Purmerend 1 1 2 12 1 3 10 2 2
Monnickendam 0,3 5 6 0,4 2 10 2 2
Haarlem 2 1 2 1 4 1 1 13 2 2
Enkhuizen 1 2 2 6 8 1 1
de Rijp 1 0,5 25 14 1 2
Leiden 3 3 0,7 0,6
Medemblick 1 3 2 0,4 5 0,6 0,7
Utrecht 1 1 1 3 6 0,5 0,5
Dordrecht 3 0,3 1 4 0,4 0,4
overige 16 1 2 2 4 2 3 3 35 4 4
onbekend 1 5 6 15 11 13 3 130 7 8

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 707 100 100
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a voor dubbeltelling van investeerders die aan meerdere bedijkingen hebben deelgenomen, is in
deze kolom gecorrigeerd. 
b de bedragen in deze kolom zijn gebaseerd op de gegevens van zeven polders, dus exclusief die
van de Wieringerwaard.
Bronnen: kavelregisters en rekeningboeken van de verschillende polders.

Het overzicht in tabel 7.4 laat zien dat deze veronderstelling niet geheel uit de
lucht is gegrepen. Een groot deel van het voor de bedijkingen benodigde kapi-
taal kwam inderdaad uit Amsterdam. Inwoners uit die stad namen 37 procent
van de kosten voor hun rekening en legden beslag op meer dan 40 procent van
het aangewonnen areaal. In het merendeel van de polders waren zij de voor-
naamste geldschieters. Het beeld fluctueerde echter sterk. In de Beemster en de
Purmer was het Amsterdamse overwicht het grootst, ongeveer tweederde deel
van het benodigde geld werd daar door ingezetenen van die stad bijeengebracht.
In de Zijpe, Heerhugowaard en Starnmeer stonden zij eveneens bovenaan, maar
met financieringspercentages van om en de nabij 30 procent was hun aanwezig-
heid minder uitgesproken. In de Wieringerwaard moesten de Amsterdammers
genoegen nemen met de tweede plaats, evenals in de Schermer, waar Alkmaarse
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ingezetenen hen ver achter zich lieten. Aan de droogmaking van de Wijde Wor-
mer kwam haast geen Amsterdams geld te pas.

De sterk wisselende Amsterdamse betrokkenheid hangt waarschijnlijk nauw
samen met de bij de toewijzing van participaties gehanteerde mechanismen. In
de Beemster, de Purmer en in mindere mate de Heerhugowaard hadden vooral
Amsterdammers het in het bedijkingssyndicaat voor het zeggen. Ingezetenen
van die stad kwamen in deze polders daarom makkelijker aan kavels dan bij de
bedijkingen waar inwoners van andere steden de dienst uitmaakten. Zo vinden
we hen in de Wijde Wormer, waar het initiatief vrijwel geheel aan Haagse kant
lag, bijna niet terug. Bij de bedijking van de Schermer lag de situatie tussen deze
twee uitersten in. De Alkmaarse bedijkers bedeelden hun stadgenoten in ruime
mate, maar konden moeilijk om allerlei andere groeperingen heen. Zij kregen
met zoveel tegenwind te maken dat zij, om kans te maken bij hun octrooiaan-
vraag, ook veel Haagse functionarissen en bestuurders uit andere steden aan hun
trekken moesten laten komen.
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De Alkmaarse elite liet zich bij de inpolderingen dus niet onbetuigd. De stad
kwam na Amsterdam op de tweede plaats. In totaal legden de Alkmaarders met
particulier en overheidsgeld beslag op 15 procent van het nieuw ontgonnen
land. Vergeleken met Amsterdam was dit een bescheiden aandeel, maar de stad
bleef daarmee de meeste andere steden wel ver voor. De nabijheid van de droog
te leggen landerijen zal ongetwijfeld aan de grote interesse hebben bijgedragen.
In de noordwestelijk gelegen polders deden de Alkmaarders nauwelijks voor
hun Amsterdamse collega’s onder. In de Schermer waren zij, met de initiatiefne-
mers en het merendeel van het polderbestuur uit hun midden, zelfs de onbe-
twiste nummer één. Net zoals Amsterdam een zwaar stempel op de Beemster en
de Purmer drukte, deed Alkmaar dat in de Schermer, al kwam het aan een meer-
derheidspositie niet toe.

In de overige droogmakerijen speelde Alkmaar geen rol van betekenis. De
Beemster, de Purmer, de Wijde Wormer en de Starnmeer bleven vrijwel geheel
van Alkmaarse bijdragen verstoken. Over de achtergronden van deze Alkmaarse
afwezigheid is weinig terug te vinden. Desinteresse lijkt onwaarschijnlijk. Uit de
briefwisseling tussen Van Teijlingen en Van Foreest voorafgaand aan de droog-
making van de Heerhugowaard klinkt een onverminderd enthousiasme voor
participatie in landaanwinningsprojecten door. De overweldigende belangstel-
ling in de Schermer enkele jaren later bevestigt dit beeld. De afwezigheid van
Alkmaarse financiers in genoemde polders valt eerder te wijten aan achterstel-
ling bij andere gegadigden. De economische belangen van de stad waren bij de
droogmaking van de desbetreffende meren nauwelijks in het geding, zodat de
stad bij de verdeling van de gronden weinig politieke druk kon uitoefenen. Als
zelfs het machtige Amsterdam in de Wijde Wormer al niet aan bod kwam, wat
konden Alkmaar dan verwachten? In de veel kleinere Starnmeer, waarvan de be-
dijking een nadelig effect had op de aanvoerroutes, wist de stad nog wel 45 mor-
gen toegewezen te krijgen. Om het drukkende regime van omslagen te ontlo-
pen, werden deze echter weer snel verkocht. De zware lasten tengevolge van de
grote investeringen in de Heerhugowaard en Schermer drukten nog zwaar op
het stedelijk budget, waarbij de verliezen elk jaar verder opliepen.

Na Amsterdam en Alkmaar kwam alleen het Haagse aandeel boven de 10 pro-
cent uit. Het Haagse contingent investeerders bestond voornamelijk uit hoogge-
plaatste ambtenaren met posities in bestuursorganen, die grote invloed konden
uitoefenen op allerlei zaken rond de bedijkinen. Te denken valt aan de octrooi-
verlening en de benoeming van commissieleden die werden aangesteld om ge-
schillen uit de weg te ruimen. Met een aandeel van 13 procent in de totale fi-
nancieringskosten deden de Haagse bestuurders nauwelijks voor de Alkmaarse
elite onder, zeker niet als we rekening houden met het grote aandeel van de ste-
delijke overheid in de Alkmaarse bijdrage. Hun financiële betrokkenheid wissel-
de weer sterk per polder. In de Wijde Wormer, waar zij in organisatorisch opzicht
een voortrekkersrol vervulden, namen zij bijna de helft van de kosten voor hun
rekening. In typisch Amsterdamse polders als de Beemster en de Purmer stelde
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hun aandeel daarentegen niet veel voor. De machtige Amsterdamse bedijkers
konden het daar met behulp van een paar goed gekozen handlangers zelf wel af.

Het geld dat naar de droogmakerijen vloeide kwam dus voornamelijk uit Am-
sterdam, Alkmaar en den Haag. De bijdragen uit andere steden lagen op een be-
duidend lager niveau. Bestuurders daar werden ook wel met kavels gepaaid,
maar veel stelde dat meestal niet voor. De Hoornse magistraten kwamen nog het
beste aan hun trekken. Vooral dankzij hun harde opstelling voorafgaand aan de
bedijking van de Schermer wisten zij, berekend over acht polders, 6 procent van
alle grond in handen te krijgen.23 Daarmee waren zij na Alkmaar koploper in het
Noorderkwartier. Purmerend, Monnickendam, Edam, Enkhuizen en Medem-
blik participeerden net als Alkmaar en Hoorn ook met stedelijk geld in verschil-
lende bedijkingen. Daarnaast mengde een beperkt aantal draagkrachtige inge-
zetenen uit deze steden zich in het strijdgewoel om de kavels. Over het geheel
van de projecten genomen was hun gezamenlijke bijdrage bescheiden: 2 procent
of minder per stad. In de Purmer en Wijde Wormer hadden nabijgelegen en oc-
trooi houdende kregen steden als Edam, Monnickendam en Purmerend echter
wel aanzienlijk meer kavels toegewezen. Zoveel zelfs dat Purmerend, bezorgd om
de hoge uitgaven die dat met zich meebracht, die nog voor aanvang van de werk-
zaamheden gedeeltelijk weer van de hand deed. De beperkte deelname van de
regenten uit de kleinere steden kan aan verschillende oorzaken worden toege-
schreven. Allereerst was er voor de bedijkers, enkele uitzonderingen daargela-
ten, minder noodzaak deze bestuurders over de streep te trekken. Geheel los
daarvan kunnen de forse bedragen die van participanten werden gevraagd voor
veel bestuurders uit de kleinere steden wel eens te hoog gegrepen zijn geweest.

Deelname aan de bedijkingen beperkte zich niet tot genoemde steden. On-
danks de grote afstand wilde ook een beperkt aantal investeerders uit Delft, Dor-
drecht, Haarlem en Leiden zijn geluk in de polders beproeven. Procentueel stel-
de het allemaal niet veel voor. In de meeste gevallen bleef de financiële bijdrage
per stad onder de één procent steken. Alleen Delft leverde met bijna 4 procent
een verrassend grote bijdrage. Vooral in de Beemster waren talrijke Delftse be-
stuurders aanwezig. Een goede band met de bedijkers zal daar niet vreemd aan
zijn geweest.

Investeringen vanuit de andere provincies kwamen nauwelijks voor. Aanvan-
kelijk was dat wel anders geweest. Bij eerdere bedijkingen van de Zijpe speelden
inwoners van de Zuidelijke Nederlanden zelfs een dominante rol.24 Na het uit-
breken van de opstand moesten zij het echter noodgedwongen laten afweten. Bij
de laatste bedijking in 1597 waren nog maar enkele Zuid-Nederlandse financiers
betrokken. Het betrof hier investeerders uit een eerdere periode en hun naza-
ten, woonachtig in het bisdom Luik. In de later opgestarte droogmakerijen ko-
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men we geen nog in Zuid-Nederland woonachtige geldschieters meer tegen. Het
stuwende Zuid-Nederlandse element achter de Noord-Hollandse landaanwin-
ning ging echter niet verloren. Met de grote stroom van immigranten die in de
laatste twee decennia van de zestiende eeuw op gang kwam, kreeg het reservoir
aan kapitaalkrachtige Amsterdamse kooplieden een formidabele injectie. De uit
de zuidelijke Nederlanden afkomstige kooplieden verloochenden hun afkomst
niet en drukten ook vanuit hun nieuwe domicilie een zwaar stempel op de land-
aanwinning. Wij komen hier in de volgende paragraaf op terug. Uit de oostelijke
en noordelijke provincies bleef deelname beperkt tot enkele incidentele geval-
len. Zo waren Utrechtse nazaten van Jan van Scorel nog steeds betrokken bij de
Zijpe. Maar daar hield het min of meer mee op.

Samenvattend kunnen we stellen dat de Noord-Hollandse droogmakerijen in
de eerste helft van de zeventiende eeuw voornamelijk met geld uit het eigen ge-
west zijn gefinancierd. Investeerders uit Amsterdam, Alkmaar en den Haag voer-
den de boventoon, andere steden kwamen er, met uitzondering van Hoorn en
Delft, nauwelijks aan te pas.

7.5  Amsterdamse kooplieden en regenten

Na de alteratie van 1578 veranderde de Amsterdamse elite geleidelijk aan van sa-
menstelling.25 Tot dan toe was er een grote mate van overlap tussen de bestuur-
lijke, sociale en economische bovenlagen. Succesvolle zakenlieden hadden in de
loop van de tijd de politieke macht naar zich toegetrokken en van een aparte
handelselite was nog geen sprake. Met de opkomst van de nieuwe handel wijzig-
de deze situatie zich. De ongekende bloei van de economie in de laatste twee de-
cennia van de zestiende eeuw en in het eerste kwart van de zeventiende eeuw
bleef niet zonder gevolgen voor de verdeling van de welvaart. De vermogens van
de kooplieden zwollen in rap tempo aan en de welgestelde elite viel niet langer
samen met alleen vertegenwoordigers van de regentenklasse. Israel sprak van ‘a
mixture of several elements’.26 De oude elite zag kans haar positie te handhaven,
maar immigrant kooplieden eisten ook een plaats in de top. Het economisch
succes gaf hen status. Hoog in aanzien staande posities, zoals die van bewind-
hebber in de grote handelscompagnieën, kwamen binnen hun bereik. De be-
langrijkste politieke functies bleven vooralsnog echter buiten het bereik van de
nieuwkomers. Opname in de vroedschap en nominatie tot burgemeester zat er
voorlopig niet in. Omgekeerd bleven de meeste regenten naast hun bestuurlijke
besognes nog wel bij de handel betrokken.27
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In de laatste jaren staat de plotselinge groei van de Amsterdamse handel volop
in de belangstelling, met name het aandeel van de Zuid-Nederlandse immigran-
ten daarin. Jonathan Israel zwengelde de discussie in 1989 aan. Hij onderschreef
het belang van de bijdrage van de Zuid-Nederlandse kooplieden, maar zocht de
verklaring voor de Amsterdams expansie vooral in een combinatie van factoren.
Gelderblom verdedigde eveneens de visie dat uit Zuid-Nederland afkomstige
 immigranten een grote rol hebben gespeeld bij de plotselinge expansie van de
handel, maar de explosieve opleving kan zeker niet alleen op hun conto worden
geschreven.28 Zij aan zij met hun Noord-Nederlandse collega’s bouwden de im-
migranten hun handelsondernemingen op en gezamenlijk exploiteerden zij de
mogelijkheden van de nieuwe handelsgebieden.

Lesger zocht de verklaring voor de ‘koortsachtige expansiedrang in Amster-
dam’ vooral in exogene factoren.29 De omstandigheden waren meer dan gunstig.
De haven van de grote concurrent Antwerpen was afgesloten, nieuwe handelsge-
bieden werden opengelegd en er was een toestroom van immigranten met de
juiste instelling, kennis en contacten. Amsterdam kon verder profiteren van al-
lerlei ontwikkelingen uit de voorafgaande jaren. Van belang daarbij was een
ruim aanbod aan gespecialiseerde diensten en voorzieningen, waardoor allerlei
handelingen inherent aan een stapelmarkt goedkoop en efficiënt konden wor-
den verricht. In zijn analyse maakt Lesger onderscheid tussen ‘nieuwkomers’ en
de gevestigde orde. Hij stelt dat de nieuwkomers, waartoe de Zuid-Nederlanders
gerekend worden, een groot aandeel hadden in de nieuwe handel, maar dat zij
zeker niet alleen stonden in hun vernieuwingsdrift. Ook vertegenwoordigers van
de oude koopmansstand speelden daarin een actieve rol. De door hem aange-
haalde stelling van Schumpeter dat vooral nieuwkomers nieuwe wegen weten te
banen en dat de oude garde zich veelal tegen innovaties verzet, wordt daarmee
grotendeels ondergraven. Als voorbeelden van een gezamenlijk innovatief op-
treden noemt Lesger de ontwikkelingen rond de oprichting van de nieuwe han-
delscompagnieën.30 Vertegenwoordigers van zowel de oude garde als de immi-
granten waren daarbij betrokken. De kapitaalkracht van de nieuwkomers wordt
goed geïllustreerd door hun aandeel in de financiering van de VOC en WIC.31

De investeringen van Zuid- en Noord-Nederlanders hielden elkaar in evenwicht.
Landaanwinning op grote schaal was in het begin van de zeventiende eeuw

een betrekkelijk nieuwe activiteit en moest zich als interessante beleggingsmo-
gelijkheid nog bewijzen. Er was in de voorafgaande periode weliswaar al ruim-
schoots ervaring opgedaan met het droogleggen van kleine meertjes, maar het
aantal investeerders was daar doorgaans op één hand te tellen. En bij de bedij-
king van de Zijpe in 1597 liep het, zoals al eerder ter sprake kwam, niet storm.
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28  Gelderblom, 2000, 242-249.
29  Lesger, 2001, 138-151.
30  Den Heijer, 2005, 18.
31  Van Dillen, 1958; Den Heijer, 2005, 75-76.



Het merendeel van de investeerders daar had trouwens van oudsher al belangen
in de polder. Over de in de kleine droogmakerijen behaalde rendementen is wei-
nig bekend, maar gezien de kleine afmetingen van deze polders mogen we ons
daar niet al te veel van voorstellen. In de Zijpe werkte de factor schaalgrootte in
het voordeel van de investeerders, maar ook daar waren de resultaten in de eer-
ste jaren bedroevend. Nu kwamen de grotere meren voor droogmaking aan de
beurt en zij boden een wat groter segment van de bevolking de kans om hierin te
participeren. Voor velen zal het een mentale omslag hebben vereist om geld in
deze projecten te steken. Het is daarom interessant na te gaan welke groepen
zich in de nieuwe polders manifesteerden. Zien we hier voornamelijk de nieuw-
komers opereren, of zagen ook de stedelijke bestuurders en telgen uit de oude
koopmansgeslachten heil in deze nieuwe activiteit?

In de hierna volgende analyse komt aan de orde uit welke groeperingen de in-
vesteerders voortkwamen. Zagen alleen de allerrijksten zich geroepen of hebben
ook minder gefortuneerden zich in de polders gewaagd? Vervolgens wordt inge-
gaan op de participatie van respectievelijk de bestuurlijke elite en de klasse van
vooraanstaande kooplieden. De positie die vertegenwoordigers van deze laatste
groep in de nieuwe handelscompagnieën innamen en de hoogte van de door
hen daarin belegde kapitalen worden daarbij als een indicatie voor hun status en
kapitaalkracht gehanteerd. Tenslotte zal worden stilgestaan bij de rol van de
Zuid-Nederlandse immigranten.

Vermogenspositie van de investeerders

Over de vermogensverhoudingen in de stad staan ons twee databases ter be-
schikking, belastingkohieren uit respectievelijk 1585 en 1631.32 De Capitale Impo-
sitie van 1585 was een in de zomer van dat jaar door de Staten van Holland opge-
legde belasting, waarvan de opbrengst moest dienen ‘voor aanneming van
ruiters en voetknechten’ voor het ontzet van Antwerpen.33 Over de heffings-
grondslag tasten we in het duister, zodat de aanslagen geen informatie ver -
schaffen ten aanzien van de absolute hoogte van de vermogens. Wel biedt het
 belastingkohier uit 1585 de mogelijkheid de relatieve welstand van de belasting-
plichtigen te achterhalen, al hebben bij het taxeren van de vermogens ongetwij-
feld subjectieve factoren een rol gespeeld. In 1631 werd de Tweehonderdsten Pen-
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32  Van Dillen, 1941; Frederiks en. Frederiks, 1890. Door Lesger en Gelderblom is ons een gedigitaliseer-
de versie van beide belastingregisters ter beschikking gesteld.
33  Bij de Capitale Impositie van 1585 ging het niet om een vrijwillige bijdrage, zoals soms wordt gesugge-
reerd. In het oorspronkelijke voorstel voor een belastingheffing van prins Maurits en de Raad van State aan
de Staten van Holland was inderdaad sprake van een ‘capitale impositie ende willighe contributie’, maar na
bekrachtiging door de Staten werd voor iedere stad een op te brengen bedrag vastgesteld. Om tot een recht-
vaardige taxatie van de belastingplichtigen te komen, stelde de Amsterdamse vroedschap een commissie in
die werd gemachtigd ‘omme by hen te mogen ontbieden ende te hooren ’t advys van de capiteynen ende
lieutenanten in een yder zijn quartier ende andere, dye ’t hen goet duncken zal’. Van Dillen, 1941.



ning geheven, een belasting van 0,5 procent op roerende en onroerende goede-
ren van ingezetenen, waarbij iedereen met een vermogen van 1.000 gulden of
meer voor belastingbetaling in aanmerking kwam.34 Het Kohier uit 1631 ver-
schaft dus wel inzicht in de absolute hoogte van de vermogens.

Aan het gebruik van genoemde belastingoverzichten met betrekking tot parti-
cipanten in de polders kleven nadelen. Allereerst is daar het tijdsverschil.Tijdens
de vierde bedijking van de Zijpe in 1597 waren er 12 jaar sinds de Capitale Impo-
sitie verlopen. Een significant aantal van de belastingplichtigen was toen overle-
den. Bovendien konden vermogensverhoudingen in de tussenliggende periode
wijzigingen ondergaan. De inpoldering van de Wieringerwaard beleefde zijn vol-
tooiing nog eens 14 jaar later. Gegadigden voor deelname aan deze bedijking
hebben zich echter waarschijnlijk al voorafgaand aan de eerste octrooiverlening
in 1597 gemeld, zodat het investeerdersbestand in deze polder eerder de be-
langstelling in dat jaar weerspiegelt dan bij het gereedkomen van de polder in
1611. Van de investeerders bij latere droogmakerijen kwamen al verrassend veel
namen in het belastingregister van 1585 voor, maar gezien het grote tijdsverloop
is de relevantie daarvan vanzelfsprekend niet erg groot. Vanuit deze invalshoek
lag het tijdstip van de Tweehonderdsten Penning gunstiger. De uitgifte van de kavels
in de Heerhugowaard vond in hetzelfde jaar plaats en de bedijkingen van de Pur-
mer (1622), de Wijde Wormer (1626) en de Schermer (1635) lagen er dichtbij.
Het Kohier van 1631 omvat ook namen van deelnemers aan de droogmakerijen
van de Beemster (1612) en de Wieringerwaard 1611), maar gezien het tijdsver-
loop lijken die gegevens van zeer betrekkelijke waarde.

Wat kunnen we nu uit de belastingkohiers opmaken? Van de Amsterdammers
die aan de bedijkingen van de Zijpe en de Wieringerwaard deelnamen, zijn re-
spectievelijk 18 en 10 namen in het Kohier der Capitale Impositie van 1585 terug
te vinden (tabel 7.5). In totaal ging het om 24 personen.35 Deze ingezetenen na-
men in het belastingregister een bescheiden positie in. Zij behoorden over het
algemeen wel tot de inwoners met de hogere aanslagen, maar niet tot de top.
Van de 100 hoogst aangeslagenen vinden we er slechts 4 in deze polders terug.
Onder hen bevond zich de zoon van de schatrijke burgemeester Wilhem Bardes.
Met een belastingaanslag van 200 gulden stond hij eenzaam bovenaan.36 De an-
dere 3 waren de katholieke vroedschap en lakenkoper Govert Wuijtiers (aanslag
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34  Frederiks en Frederiks, 1890.
35  Het relatief lage aantal Amsterdamse participanten in de Zijpe van wie de namen in het Kohier der Ca-
pitale Impositie voorkomt, kan aan meerdere factoren worden toegeschreven. Een deel van het aanzienlijke
contingent uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige investeerders had zich in 1585 nog niet in Amsterdam
gevestigd. Daarnaast waren veel investeerders in 1585 nog te jong om al voor een belastingaanslag in aanmerking
te komen. Adriaan Coetenburgh (geboren in 1564), Adriaan du Gardijn (1564), Maarten van Papenbroeck
(1567), Gijsbrecht Bruijning (1567) en Nicolaas du Gardijn (1572) waren in 1585 21 jaar of jonger.
36  Het Kohier uit 1585 telt slechts 7 Amsterdammers met een aanslag van 100 gulden of meer. Willem Bar-
des was de zoon van de schout die een leidende rol speelde bij het omverwerpen van het oude bewind in
1578: Dekker, 1986,284.



van 60 gulden) en de burgemeesters Jacob Andriesz. Boelens (50 gulden) en
Frans Hendriksz. Oetgens (40 gulden). Verruimen we onze blik tot de belasting-
betalers met een aanslag van meer dan 20 gulden, dan omvat deze groep, 236
man sterk, nog steeds niet meer dan 12 toekomstige participanten. Onder hen
bevonden zich de burgemeesters Barthold Cromhout en Cornelis Florisz. Van
Teijlingen en de koopman Sijvert Pietersz. Sem37, één van de oprichters van de
Compagnie van Verre. De slotenmaker Jochum Dirksz. en Gerrit Bartholomeusz.
behoorden met een heffing van 1 gulden tot de laagste belastingcategorie. De
overige bedijkers zaten tussen deze uitersten in.

Tabel 7.5  Vermogenspositie van Amsterdamse investeerders (Capitale Impositie van 1585).

vermogens- groeps- aantal investeerders
aanslag    grootte           Zijpe      Wwd        Bm         Pur         Wor       Hhw Sch                totaal
(gld) (aantal)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100-200 7 1 1
50-99 58 1 1 2
25-49 153 5 2 1 3 1 11
15-24 219 7 7 2 1 2 1 12
5-14 537 1 1
1-4 1882 3 3

totaal 2856 18 10 3 4 3 1 30
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: De Capitale Impositie van 1585 verschaft geen informatie ten aanzien van de absolute hoogte
van de vermogens, maar wel van de relatieve welstand van de belastingplichtigen.
Bron: Belastingkohier van de Capitale Impositie van 1585, Van Dillen, 1941.

Uit het bovenstaande komt naar voren dat de hogere belastingklassen weliswaar
het ruimst vertegenwoordigd waren, maar dat de rijksten zich desondanks nog
maar spaarzaam in de polders liet zien. Het lijkt erop dat de meest succesvolle
Amsterdamse kooplieden aan het eind van de zestiende eeuw nog weinig oog
hadden voor de landaanwinning. Bij deze stelling moeten wel enige kantteke-
ningen geplaatst worden. Juist in de jaren na 1585 namen de vermogens van de
kooplieden spectaculair toe en deden zich drastische veranderingen in de ver-
mogensverhoudingen voor. Daarnaast kwam het Kohier uit 1585 te vroeg voor de
grote toestroom van immigranten. Het aantal participanten in de Zijpe en de
Wieringerwaard dat rond de eeuwwisseling wel tot de rijkste ingezetenen be-
hoorde, was naar alle waarschijnlijkheid groter.

We noemen slechts de uit den Bosch afkomstige koopman Aernoult van Erp
en de lakenkopers Dirk Alewijn en Balthasar Jacot. De naam van Aernoult van
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37  Sijvert Sem trad na het overlijden van zijn eerste vrouw in het huwelijk met Maria Bouwer, dochter van
de zeer vermogende koopman Arent Bouwer. Deze laatste behoorde met een heffing van 80 gulden tot de
17 rijkste Amsterdammers. Van Dillen, 1958, 113.



Erp, investeerder in de Zijpe, kwam niet in het Kohier van de Capitale Impositie
van 1585 voor, omdat hij in de tweede helft van de jaren tachtig tijdelijk in Haar-
lem woonde. Deze zeer vermogende koopman was door zijn huwelijk met Geer-
truijd Willemsdr. van Tenesse geparenteerd geraakt aan twee van de rijkste Am-
sterdamse families.38 Zijn schoonvader Willem Pouwelsz. volgde met een aanslag
van 150 gulden de nummer één in het belastingregister, Wilhem Bardes, op de
voet. Zijn zwager Adriaan van Duvelant en zijn schoonzuster Duijfgen van Tenes-
se behoorden met een heffing van 80 gulden eveneens tot de top twintig belas-
tingbetalers. Veelbetekenend voor van Erp’s maatschappelijke en economische
status lijkt het gegeven dat hij samen met burgemeester Wilhem Bardes op zijn
grond in de Zijpe intekende.

Het voorbeeld van Van Erp is ook in een ander opzicht illustratief. De aller-
rijksten uit 1585 namen weliswaar slechts mondjesmaat aan de bedijkingen deel,
maar aangetrouwde familieleden en nazaten toonden vaak wel interesse. Zo was
een dochter van de vermogende koopman Arent Bouwer gehuwd met Sijvert
Sem. Zonen van Jan Lourensz. Spiegel (reeds overleden in 1597), Dirk Jansz. de
Graaf en Gerrit Bicker waren prominent aanwezig in respectievelijk de Beemster,
de Purmer en de Heerhugowaard en de Schermer. Dirk Alewijn was de zoon van
een gefortuneerde wisselaar en muntmeester met dezelfde naam. Zelf dreef hij
een bloeiende lakenhandel.39 Zijn affiniteit voor de polders was groot. Na zijn be-
legging in de Zijpe kocht hij enige jaren later ook veel grond in de Beemster. In
1631 werd hij aangeslagen voor 325.000 gulden. De lakenkoper Balthasar Jacot
was van Zuid-Nederlandse komaf. Hij vestigde zich in 1584 in Amsterdam en as-
socieerde zich al vóór 1590 met Dirk Alewijn. Door zijn huwelijk met een stief-
zuster van zijn zakenpartner raakte hij aan de familie Alewijn gelieerd.40 De snel-
le opname van de familie Jacot in de kringen van welgestelde autochtonen komt
verder tot uiting in het huwelijk van Balthasar’s zoon, Eduard Jacot, met een
dochter van Adriaan Maertsz. Coetenburgh.41 Eduard Jacot was bij meerdere be-
dijkingen betrokken, als initiatiefnemer, bedijker en hoofdingeland.

Alle kanttekeningen ten spijt blijft de conclusie dat de financiële elite van 1585
nog maar matig was geïnteresseerd in deelname aan de bedijkingen recht over-
eind staan. Het tij zou echter weldra keren. In de daaropvolgende decennia deed
zich een omslag in de attitude van de rijkste ingezetenen voor. Van de groep van
bijna 100 Amsterdammers met een vermogen in 1631 van 100.000 gulden of
meer, belegden er niet minder dan 34 geld in één van de door ons onderzochte
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38  Van Dillen, 1958, 204; Gelderblom, 2000, 109 en 175.
39  Van Dillen, 1958, 93; Elias, 1903-1905, 500.
40  Van Dillen, 1958, 196; Gelderblom, 2000, 177.
41  Eduard Jacot huwde Grietie Coetenburgh, dochter van Adriaan Coetenburgh, aanvankelijk koopman
in Amsterdam en later burgemeester van Alkmaar. Coetenburgh was door zijn huwelijk met Ydtge Crom-
hout gelieerd aan de machtige clan van de Cromhouts, waartoe onder andere de in de Noord-Hollandse
polders zeer actieve halfbroers Barthold en Nicolaas behoorden, respectievelijk burgemeester van Amster-
dam en president van het Hof van Holland. Elias, 1903-1905, 16-17; Dekker, 1986, 97.



droogmakerijen en onder de 200 rijksten bevonden zich maar liefst 54 partici-
panten. De hoogst aangeslagenen waren dit keer sterk oververtegenwoordigd. In
totaal telde het belastingkohier uit 1631 de namen van 106 participanten (tabel
7.6). Hun deelname aan de diverse inpolderingen was opmerkelijk evenwichtig
gespreid: 32 deelnemers in de Beemster, 26 in de Purmer, 28 in de Heerhugo-
waard en 26 in de Schermer. Alleen in de Wijde Wormer en de Starnmeer komen
we hen bijna niet tegen.

De meeste investeerders beperkten hun deelname tot één polder. Deze terug-
houdendheid heeft tot gevolg dat we van een bepaalde groepering, zoals de al-
lerrijksten, bij afzonderlijke projecten minder vertegenwoordigers kunnen te-
genkomen. De grote bedragen die moesten worden opgebracht, hielden de
meeste investeerders van meerdere bedijkingsavonturen af. Ook voor eigenaars
van kapitalen van 100.000 gulden of meer betekenden de alsmaar terugkerende
omslagen een aanzienlijke uitgave. We moeten verder niet uit het oog verliezen
dat we met de bij ons onderzoek betrokken polders weliswaar verreweg het groot-
ste deel van de in het Noorderkwartier door bedijking drooggelegde gronden
onder de loep nemen, maar dat Amsterdamse investeerders ook actief waren in
droogmakerijen ten zuiden van het IJ. Zo was meer dan de helft van de deelne-
mers aan de bedijking van de Bijlmermeer betrokken bij één van de door ons on-
derzochte droogmakerijen.42 Daarnaast kochten diverse deelnemers aan bedij-
kingen in een later stadium ook nog poldergrond op.

Tabel 7.6  Vermogenspositie van Amsterdamse investeerders (200e penning in 1631).

vermogens- groeps-                                                         investeerders
aanslag        grootte              Zijpe     Wwd        Bm       Pur       Wor       Hhw Sch       Str    totaal
(gld) (aantal)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
250 en hoger 12 1 1 1 1 3
200-250 12 1 1 1 3 1 6
150-200 20 4 3 1 8
100-150 53 2 2 5 5 9 5 17
50-100 231 2 2 7 10 1 12 10 1 37
0-50 3782 3 14 7 1 5 7 3 35

totaal 4110 7 5 32 26 3 28 26 5 106
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: Bij de Tweehonderdste Penning van 1631 werd belasting geheven ter hoogte van 0,5 procent
van de waarde van roerende en onroerende goederen.
Bron: Frederiks en Frederiks, 1890.

7  De investeerders 425

42  Van de 17 investeerders die deelnamen aan de droogmaking van de Bijlmermeer (1626), allen Am-
sterdammers, participeerden er 8 in de door ons onderzochte bedijkingen. Onder hen bevonden zich Ad-
riaan Pauw, Barthold Cromhout, Anthonie Oetgens van Waveren, Dirk Bas en Cornelis Bicker: Van Dijk,
1992.



Van de 34 Amsterdammers deelnemers met een vermogen van 100.000 gulden
of meer in 1631, brachten er niettemin 9 het enthousiasme en de middelen op
om aan meer dan één bedijking deel te nemen. Koploper was Barthold Crom-
hout. Hij was niet minder dan 5 keer van de partij. Na een eerste ervaring in de
Zijpe vervolgde hij zijn bedijkingsavontuur in de Wieringerwaard, de Beemster,
de Purmer en de Heerhugowaard. De voltooiing van deze laatste polder maakte
hij niet meer mee. Hij overleed in 1624. Hans van Loon en de uit Zeeland af-
komstige Samuel Becker brachten het tot 3 deelnames.43 Jacob Poppen, Adriana
Coole, Johan Baptista de Waal, Anthonie Oetgens van Waveren, Hendrik Crom-
hout en Dirk Jacobsz. Bas namen ieder aan 2 bedijkingen deel.44

Het is verrassend in de in 1612 klaargekomen Beemster al zoveel namen (32)
uit het belastingregister van 1631 aan te treffen. Het is nog opmerkelijker dat
zich daar 11 representanten van de tophonderd onder bevonden. Houden we re-
kening met het om allerlei redenen niet meer voorkomen van de rijkste ingeze-
tenen uit 1612 in het belastingkohier van 1631, dan ligt een nog grotere deelna-
me van de financiële elite uit de jaren van droogmaking voor de hand. Dit beeld
is in overeenstemming met de gegevens die hieronder zullen worden gepresen-
teerd over de deelname van vooraanstaande kooplieden in de Beemster. Het lijkt
erop dat Amsterdams rijke bovenlaag de afwachtende houding, aan de dag ge-
legd in de Zijpe en Wieringerwaard, een decennium later van zich af had ge-
schud. Het enthousiasme bereikte ten tijde van de droogmaking van de Beem-
ster misschien zelfs wel zijn hoogtepunt. De hoogst aangeslagenen uit het
belastingkohier van 1631 waren toen over het algemeen nog relatief jong, maar
beschikten kennelijk al over voldoende kaptaal om zich zo’n grote uitgave te
kunnen permitteren.

De in 1576 geboren Jacob Poppen, wiens erven in 1631 als rijkste Amsterdam-
mers uit de bus kwamen, was in 1608 bij intekening op zijn kavels in de Beemster
nog maar 32 jaar oud.45 Deze zoon van een uit Duitsland afkomstige immigrant
was één van de weinigen die als tweede generatie allochtoon dankzij zijn succes-
volle koopmanschap tot de bestuurlijke elite wist door te dringen. Zijn vader had
zich al snel van bediende op weten te werken tot zelfstandig koopman. Hij be-
vond zich onder de oprichters van de Compagnie van Verre, werd bewindhebber
van de VOC in 1602 en stichtte in 1608 met nog 16 ‘voorname kooplieden’ ‘eene
Compagnie van den handel om het Noorden (op de Witte Zee)’.46 Vader Pop-
pen legde zo de basis voor het grote familiefortuin dat zijn zoon verder uitbouw-
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43  Voor achtergrondgegevens van de Amsterdamse koopman Hans van Loon zie: Elias, 1903, 442.
44  Voor achtergrondgegevens van deze investeerders wordt verwezen naar de overzichtswerken van Elias,
1903 en Van Dillen, 1958.
45  Van Dillen, 1958, 108. Door voortijdig overlijden van Jacob Poppen kwamen zijn erfgenamen als meest
vermogende ingezetenen van Amsterdam in het Kohier van de Tweehonderdsten Penning terecht. Hun geza-
menlijk bezit werd op 500.000 gulden getaxeerd. De nalatenschap van Jacob Poppen zou zelfs 920.000 gul-
den hebben bedragen.
46  Elias, 1903, 286.



de en in staat stelde de sprong naar de politieke macht te maken.47 Jacob Poppen
trad toe tot de vroedschap en in de twintiger jaren werd hij enkele keren tot bur-
gemeester benoemd. Met 109 morgen was hij één van de grootste grondbezitters
in de Beemster. Later schreef hij ook nog in op 30 morgen in de Wijde Wormer,
maar hij leefde niet lang genoeg om zijn kavels daar in bezit te kunnen nemen.48

Andere investeerders uit de top van het belastingregister van 1631 waren de
reeds genoemde lakenkoper Dirk Dirksz. Alewijn (nummer 4 met 325.000 gul-
den; 60 morgen in de Schermer) en burgemeester Jacob Dirksz. de Graaf (num-
mer 9 met 270.000 gulden; 40 morgen in de Purmer). Zij werden gevolgd door
ijzer- en wapenhandelaar Elias Trip (ex aequo nummer 14 met 240.000 gulden,
75 morgen in de Schermer), koopman Nicolaas Sohier (eveneens nummer 14
met 240.000 gulden, 30 morgen in de Heerhugowaard) en Adriana Coole, we-
duwe van Hans Rombouts (nummer 18 met 210.000 gulden, 60 morgen in de
Schermer en nog eens 43 morgen in de Starnmeer).

Het is echter minstens even interessant om ook kort bij de afwezigen stil te
staan. Want al vond een derde deel van de 100 meest vermogende Amsterdam-
mers in 1631 het de moeite waard geld in de droogmakerijen te stoppen, een
meerderheid deed dat kennelijk liever niet. Zo ontbraken de nummers 2 en 3 uit
het belastingoverzicht, de uit Zuid-Nederland afkomstige kooplieden Balthasar
Coijmans (getaxeerd vermogen 400.000 gulden) en Guillelmo Bartolotti (even-
eens 400.000 gulden).49 Ook de schatrijke koopman Anthonie Moens (nummer
6 met 320.000 gulden) belegde zijn geld liever elders. Hij volgde hiermee in de
voetstappen van zijn schoonvader Pieter Lijntgens, de grootste inschrijver bij de
Kamer Amsterdam van de VOC in 1602, die zich ook verre van de polders hield.
De tweede vrouw van Moens, Sarah van Tongerloo, kwam daarentegen uit een fa-
milie met een rijke ervaring op dit gebied. Zowel haar vader, Jan van Tongerloo,
als haar vorige echtgenoot, Jan Munter, waren grootgrondbezitter in de Zijpe.50

Was de familie misschien teleurgesteld in de behaalde rendementen?
De lijst van afwezigen is te groot om hier in zijn geheel te behandelen. Be-

langrijker is echter de constatering dat we met een gemengd beeld te maken
hebben. Niet iedereen deed mee aan de landaanwinning. Ook al speelde geld
geen rol en kon men zich makkelijk een investering van vele duizenden guldens
veroorloven, dat betekende lang niet altijd dat men zijn heil in de polders zocht.
Met het duiden van deze ogenschijnlijke onverschilligheid moeten we echter
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47  Jacob Poppen voldeed aan alle voorwaarden om de overstap naar de bestuurlijke elite te kunnen ma-
ken. Hij was zeer succesvol als koopman en huwde een regentendochter: Liefgen Govertsdr. Wuijtiers. Haar
vader was de vroedschap Govert Dirksz. Wuijtiers, ingeland in de Wieringerwaard.
48  In de kavelregisters komen we regelmatig de namen van erfgenamen tegen. In al die gevallen be-
schouwen we de investering als gedaan door de oorspronkelijke intekenaar. Die nam immers het besluit tot
participatie en hij was door de bedijkers geaccepteerd.
49  Guillelmo Bartolotti belegde enkele jaren na de definitieve bedijking van de Zijpe alsnog in deze pol-
der.
50  Dekker, 1986-1991, 505, 587 en 690



voorzichtig zijn. Misschien was afwezigheid inderdaad het gevolg van desinteres-
se en zagen de rijken voldoende alternatieve beleggingsmogelijkheden. Een te-
kort aan kavels en het selectieve toewijzingsbeleid kunnen echter evenzeer ten
grondslag liggen aan het ontbreken van zoveel bekende namen en is misschien
waarschijnlijker. Aan de conclusie dat de landaanwinning, na een aarzelend be-
gin rond de eeuwwisseling, door een substantieel deel van de welgestelde elite als
een interessante beleggingsmogelijkheid werd omarmd, kan echter weinig twij-
fel bestaan.

Regenten

Bij ons onderzoek naar de bijdrage van Amsterdamse regenten aan de financie-
ring van de droogmakerijen hebben we ons beperkt tot de stadsbestuurders met
de meeste politieke macht, de burgemeesters, oud-burgemeesters en vroed-
schappen.51 De kring van regenten reikte veel verder, maar de politieke macht
lag toch vooral bij deze functionarissen. Zij waren ook bij uitstek de vertegen-
woordigers van de ‘oude’, gevestigde orde.

In totaal waren bij de door ons onderzochte inpolderingen 21 (oud-)burge-
meesters betrokken52 (tabel 7.7). Gemiddeld reikte hun aantal per polder niet
verder dan 4, zodat zich een beeld opdringt van een bescheiden deelname. Dit
verrassend kleine aantal komt echter in een ander daglicht te staan als we reke-
ning houden met het geringe aantal personen dat het ondanks 4 burgemees-
tersbenoemingen per jaar in de periode tussen 1596 en 1643 tot deze belangrij-
ke functie bracht: 33 in totaal.53 De politieke machthebbers hielden hun kring zo
klein mogelijk. Herbenoemingen waren eerder regel dan uitzondering. Als wij
nu constateren dat 21 van de 33 (oud)burgemeesters geld in de Noord-Holland-
se bedijkingen hebben gestoken, dan wordt duidelijk dat er juist sprake was van
een hoge participatiegraad.

Voor de 36 leden tellende vroedschap geldt hetzelfde verhaal. Omdat de leden
voor het leven werden benoemd, bleef het aantal functionarissen in de onder-
zoeksperiode beperkt tot 82.54 Onder deze bestuurders lag de participatiegraad
iets lager dan bij de burgemeesters, maar met 33 deelnemers gaven ook zij blijk
van grote belangstelling. Aangezien burgemeesters bij hun eerste benoeming
meestal al deel van de vroedschap uitmaakten, bestaat tussen de twee groepen
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51  Aangezien burgemeesters na aftreden en minimaal één jaar wachten vaak opnieuw werden benoemd,
hebben we ook de oud-burgemeesters in onze beschouwing meegenomen.
52  Van de 21 betrokken burgemeesters namen er 7 aan meerdere inpolderingen deel.
53  Lesger kwam voor de jaren 1578-1630 tot een soortgelijke conclusie. In die periode bekleedden slechts
42 personen het burgemeestersambt: Lesger, 2001, 144.
54  Aan de ambtsperiode van een vroedschap kon behalve door overlijden en vertrek uit de stad ook een
einde komen door wetsverzetting: een door de stadhouder geïnitieerde vernieuwing van het stadsbestuur.
In Amsterdam deed zich zo’n bestuurlijke vernieuwing voor na de alteratie in 1578 en ook in 1618 tijdens
de onrust rondom de berechting van Oldenbarnevelt.



vanzelfsprekend een grote mate van overlap.
Slechts een enkeling nam aan meerdere bedijkingen deel. Koploper met 5

deelnemingen was Barthold Cromhout. We zijn hem al meerdere malen tegen-
gekomen. Grondbezit, en vooral de daarmee te behalen winsten, oefende een
magische aantrekkingskracht op hem uit. Elias is uitvoerig ingegaan op de on-
frisse praktijken van deze opportunistische bestuurder bij de uitbreiding van Am-
sterdam.55 Het heeft hem geen windeieren gelegd. Bij de heffing van de twee-
honderdste penning in 1631 werd het vermogen van zijn erven geschat op
120.000 gulden, maar hier was hoogstwaarschijnlijk sprake van een grove onder-
schatting. In 1639 liet zijn weduwe 435.000 gulden na.56 Zes regenten deden 2
keer mee. Ook zij stonden allen bekend om hun grote vermogen: Dirk Jacobsz.
Bas (geschat vermogen in 1631 100.000 gulden; nalatenschap in 1637 500.000
gulden), Andries Bicker (70.000 gulden in 1631), Adriaan Bartholdsz. Crom-
hout (zoon van Barthold Cromhout), Frans Hendriksz. Oetgens, Anthonie Oet-
gens van Waveren (130.000 gulden in 1631) en Jacob Poppen (nalatenschap in
1631 getaxeerd op 500.000).

Over de beweegredenen van de burgemeesters die zich afzijdig hielden, tasten
we in het duister. Zij waren niet altijd de minst invloedrijke bestuurders. Onder
hen bevonden zich Geurt Dirksz. van Beuningen, Cornelis Pietersz. Hooft, Jacob
Gerritsz. Hoijng en vader en zoon Pieter Dirksz. en Dirk Pietersz. de Vlaming van
Oudshoorn.57 Opvallend is de lauwe belangstelling van de in het tweede decen-
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55  Elias, 1903, LXII. Samen met zijn zwager en mede-burgemeester Frans Hendriksz. Oetgens en enkele
aanhangers zag Cromhout kans tegen lage prijzen aanzienlijke hoeveelheden grond buiten de stadsmuren
op te kopen, in de verwachting dat die bij uitbreiding van de stad sterk in prijs zou stijgen.
56  Elias, 1903, 268.
57  Geurt Dirksz. van Beuningen nam wel deel aan de droogmaking van de Bijlmermeer.

Tabel 7.7  Deelname aan de bedijkingen van Amsterdamse burgemeesters en vroedschappen

burgemeesters vroedschappen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
groepsgrootte aantal bestuurders (1596-1643) 33 82
participanten aantal 21 33

Zijpe ha % (aantal) 2 (4) 2 (4)
Wieringerwaard ha % (aantal) 6 (2) 9 (4)
Beemster ha % (aantal) 5 (3) 8 (7)
Purmer ha % (aantal) 17 (7) 20 (9)
Wijde Wormer ha % (aantal) 2 (1) 3 (2)
Heerhugowaard ha % (aantal) 11 (7) 10 (7)
Schermer ha % (aantal) 3 (6) 4 (8)
Starnmeer ha % (aantal) 3 (1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: alle burgemeesters en vroedschappen uit de periode 1596-1643 zijn meegerekend, dus ook alle
oud- en toekomstige functionarissen ten tijde van een bedijking.
Bron: gegevens over de samenstelling van het Amsterdamse stadsbestuur: Wagenaar, 1760.
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nium van de zeventiende eeuw zo machtige Reinier Pauw. Zijn terughoudende
attitude ten aanzien van de landaanwinning is des te opmerkelijker omdat zijn
nazaten zich daar wel actief mee bemoeiden.

Een trend in de tijd valt moeilijk te bespeuren. Opvallend is slechts de relatief
geringe deelname van burgemeesters in de Beemster, juist de polder die zich in
zo’n grote Amsterdamse populariteit mocht verheugen. Barthold Cromhout was
daar de enige representant. Abraham Boom en Jacob Poppen participeerden
ook in de Beemster, maar werden pas veel later tot burgemeester benoemd.

Kooplieden – aandeelhouders en bewindhebbers van de VOC en WIC

Dankzij de bewaard gebleven aandeelhoudersregisters van de VOC en de WIC,
de twee grote handelscompagnieën opgericht in respectievelijk 1602 en 1621, en
de overzichten met namen van de bewindhebbers hebben we een redelijk beeld
van de ‘top van het bedrijfsleven’ uit die tijd en de kapitaalkracht van betrokke-
nen.58 Veel andere bronnen die ons hierover informeren zijn er niet.59 Voor het
onderhavige onderzoek is deze informatie van belang omdat inzicht in de sa-
menstelling van de handelselite uit de desbetreffende periode ons de mogelijk-
heid verschaft na te gaan in welke mate vooraanstaande kooplieden zich in de
polders hebben geprofileerd.

58  Van Dillen, 1959; ARA toegangsnummer. 1.05.01.01, inv. nr. 18, ‘Groot Capitaelboeck van actiën’
(1623). Gelderblom 2000, 236-237. We verwijzen verder naar de door Gelderblom en Lesger opgezette da-
tabases.
59  Gegevens uit het archief van de Amsterdamse wisselbank zouden hier nog extra licht op kunnen wer-
pen. De via deze bank verrekende transacties zijn immers een aanwijzing voor de omvang van de handels-
bedrijven. Deze gegevens zijn echter niet in overzichtelijke vorm toegankelijk. Zie voor meer informatie
over deze bron: Van Dillen, 1929-1974; Dehing, 1991; Lesger, 2001, 152.

Afb. 7.5.1  De Amsterdamse
burgemeesters Abraham Boom
(eerste van links) en Anthonie
Oetgens van Waveren (tweede
van links) participeerden in re-
spectievelijk de bedijking van de
Beemster en die van de Heerhugo-
waard en de Schermer.



Van de VOC Kamer van Amsterdam staan ons drie overzichten ter beschik-
king, alledrie uitvoerig door Van Dillen becommentarieerd.60 Het betreft ach-
tereenvolgens het aandeelhoudersregister uit 1602, een herziene lijst van aan-
deelhouders in 1612 en een in 1613 gesloten ‘assurantiecontract’. Van Dillen
toonde aan dat de kapitaalinleg van de investeerders lang niet altijd indicatief
was voor hun vermogen. De in het ‘assurantiecontract’ overeengekomen bedra-
gen moeten eveneens met enige voorzichtigheid worden gehanteerd, aangezien
zij slechts een ondergrens aangeven van het kapitaal dat investeerders in dat jaar
hadden uitstaan.61 De betreffende overzichten verschaffen niettemin waardevol-
le inzichten. Onder de aandeelhouders namen de bewindhebbers een bijzonde-
re plaats in. Via de voorlopers van de VOC, zoals de Compagnie van Verre en de
Oude Compagnie, hadden zij een groot aandeel in het ontsluiten van de nieuwe
handelsgebieden. Zij hadden bij uitstek getoond bereid te zijn nieuwe avonturen
aan te gaan, daar grote sommen geld in te steken en het bijbehorende onderne-
mersrisico voor lief te nemen. Zij konden met recht tot de grote kooplieden ge-
rekend worden. Het is daarom interessant hun opstelling ten aanzien van de be-
dijkingen na te gaan.

Het bij de oprichting van de WIC samengestelde ‘Capitaelboeck’, met een
overzicht van de aandeelhouders die in de jaren 1621-1623 in deze onderneming
belegden, geeft helaas een minder goed beeld van de kapitaalkracht van de Am-
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60  Van Dillen, 1958. Het aandeelhoudersregister uit 1602 van de Kamer Zeeland van de VOC is eveneens
bewaard gebleven. Dit overzicht is voor het onderhavige onderzoek echter van weinig belang.
61  Het assurantiecontract uit 1613 bevatte een overzicht van bij de Kamer van Amsterdam ingeschreven
aandeelhouders die hadden ingetekend op de mogelijkheid zich te verzekeren tegen het risico dat ‘de te-
rug te brengen goederen niet de verwachte besomming zouden maken’. Het betrof hun bijdrage aan de
vloot die in het voorjaar van 1613 ‘zeilree lag’. De inschrijvingen op de assurantie waren gelijk aan de waar-
de van óf het hele, óf het halve aandelenbezit. Met de interpretatie van de verzekerde bedragen moet hier
rekening mee worden gehouden.

Afb. 7.5.2   Tot de grote investeerders in de Beemster behoorden de Amsterdamse kooplieden (v.l.n.r.) Dirk
van Os, Dirk Alewijn en Willem Usselincx.



sterdamse koopliedenelite.62 De belangstelling om deel te nemen in deze nieu-
we onderneming haalde het niet bij die voor de VOC. In de jaren vlak na de op-
richting van de VOC konden voorstellen om de handelsactiviteiten op de kusten
van Afrika en Zuid-Amerika te bundelen nog rekenen op grote steun. Dit animo
was in 1621, toen het eindelijk tot oprichting kwam, om uiteenlopende redenen
danig verflauwd en het kostte veel moeite om voldoende kapitaal bijeen te ga-
ren.63 Gefortuneerde kooplieden hielden zich veelal afzijdig en zij die wel geld
inlegden, deden dat op bescheidener schaal dan hun voorgangers indertijd bij
de VOC. Het in 1621 – 1623 totstandgekomen aandeelhoudersbestand vormt
daarom geen goede afspiegeling van de kapitaalkracht van Amsterdams finan-
ciële elite in deze jaren. Bij gebrek aan andere informatieve overzichten zullen
wij echter toch van deze bron gebruik maken. Gegevens over de bewindhebbers
van de WIC zijn ontleend aan het in 1642 verschenen ‘Iaerlyck Verhael van de
Verrichtingen der Geoctryeerde West-Indische Compagnie’.64

Gezien de tijdstippen waarop zij totstandkwamen, lenen de VOC bronnen zich
het best voor een vergelijk met de kavelregisters van de Zijpe, de Wieringerwaard
en de Beemster.65 De verkaveling van de Beemster vond zelfs plaats in hetzelfde
jaar als de overboeking van de namen van hen die eind 1612 aandeelhouder der
Kamer Amsterdam waren in de nieuwe ‘capitaelboecken’ Ook tussen de toewij-
zing van participaties in de Purmer (waarschijnlijk rond 1619) en het opstellen
van de twee laatste VOC registers lagen niet al te veel jaren. Voor de later ge-
reedgekomen polders zijn deze bronnen echter minder geschikt. Over de rele-
vantie van de overgeleverde namen van de bewindhebbers hoeven we ons geen
zorgen te maken.66 Het overzicht in tabel 7.8 beslaat immers bijna de gehele on-
derzoeksperiode. De inschrijving in het aandeelhoudersregister van de WIC viel
min of meer samen met de droogmaking van de Purmer. Maar ook voor analyse
van de investeerdersbestanden in de Wijde Wormer en de Heerhugowaard is de
WIC informatie vanuit deze optiek gezien nog goed bruikbaar.

De VOC gegevens sluiten aan bij de hierboven verkregen indicaties over de
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62  NA, toegangsnummer. 1.05.01.01, inv. nr. 18, ‘Groot Capitaelboeck van actiën’ (1623). Gelderblom,
2000, 236.
63  De oorspronkelijke plannen tot oprichting van de West-Indische Compagnie kwamen niet van de
grond omdat zij door velen als strijdig werden gezien met het enige jaren later gesloten Bestand met de
Spaanse koning. Toen de oprichting na afloop van het Bestand in 1621 alsnog doorgang vond, was de ani-
mo danig verflauwd. Problemen in de VOC tussen beleggers en bewindhebbers hadden menigeen kop-
schuw gemaakt. Daarnaast deed het uiteindelijke charter van de WIC, dat roof van de Spanjaarden en het
stichten van landbouwkolonies tot doelen stelde, veel ondernemers de lust tot participeren vergaan: Den
Heijer, 2002, 33.
64  De Laet, 1642.
65  De aanname is dat de deelnemers aan de bedijking van de Wieringerwaard niet lang na toekenning van
het eerste octrooi in 1597 intekenden. Bij latere intekening zijn de VOC registers uit 1602 of 1612 zo mo-
gelijk nog relevanter.
66  Voor de namen en bestuursperiodes van de bewindhebbers van de VOC is gebruik gemaakt van het
desbetreffende overzicht in: Van Dam, 1927.



maatschappelijke en economische status van de investeerders (tabel 7.8). Ze dui-
den op een grote betrokkenheid van de aandeelhouders bij de verschillende
landaanwinningsprojecten en laten zien dat vooral kooplieden van naam en
faam graag hun geld in de nieuwe polders belegden. Dat 73 VOC aandeelhou-
ders uit 1602 uit de Kamer van Amsterdam in één of meer van de acht grote be-
dijkingen participeerden en 22 procent van het ingepolderde oppervlak voor
hun rekening namen, betekent misschien nog niet zoveel. Veelzeggend echter is
de grote betrokkenheid van de bewindhebbers en de groot-aandeelhouders. Van
de in totaal 63 bewindhebbers die de Kamer Amsterdam tussen haar oprichting
en het droogvallen van de Starnmeer telde, komen we bijna de helft (28) in de
polders tegen. En van de 84 Amsterdammers die zich in 1602 voor 10.000 gulden
of meer in de Compagnie inschreven, was ongeveer een derde (26) bij tenmin-
ste één bedijking betrokken.67

De Beemster spande in dit opzicht de kroon.68 VOC aandeelhouders namen
daar vrijwel de helft van de kosten voor hun rekening. Van een zo hoge partici-
patiegraad van deze handelselite was bij de bedijkingen van de Zijpe en de Wie-
ringerwaard nog geen sprake. De grondleggers van de nieuwe handel in de jaren
negentig van de zestiende eeuw en de grote VOC aandeelhouders lieten deze
grotendeels aan zich voorbijgaan. De 20 grootste inschrijvers in het VOC aan-
deelhoudersregister uit 1602, met beleggingen van ieder meer dan 20.000 gul-
den, ontbraken bij beide bedijkingen en van de aandeelhouders met een belegd
kapitaal van 10.000 gulden of meer komen we er slechts 5 in de twee noordelijk
gelegen polders tegen: Adriaan Maertsz. Coetenburgh, Jacob Andriesz. Boelens,
Balthasar Jacot, Sijvert Sem en Frans Hendriksz. Oetgens. Onder de kleinere in-
schrijvers kwamen nog wel enkele participanten voor, zoals Bartholt Cromhout
en Aernout van Erp, maar hun aantal was beperkt, zodat het totaal aantal aan-
deelhouders in deze twee polders, na correctie voor dubbeltelling, bij 17 bleef
steken, 10 in de Zijpe en 12 in de Wieringerwaard.

Dat de grondleggers van de nieuwe handel in de jaren negentig van de zes-
tiende eeuw weinig oog hadden voor de landaanwinning, is niet verrassend. De
oprichting van de nieuwe handelsondernemingen vergde veel energie en kapi-
taal. Van de spectaculaire rendementen van de ‘Tweede Scheepvaert’ of de
‘Oude Compagnie’ in 1599 waren zij bij de inschrijvingen op grond in de Zijpe
en de Wieringerwaard nog niet op de hoogte. Zij waren zich echter terdege be-
wust van de enorme winsten die hen wachtten als zij de scheepvaart naar het ver-
re oosten niet langer aan Spaanse en Portugese vrachtvaarders overlieten. Ge-
brek aan durf kan deze ondernemers niet worden verweten. Hun afwezigheid in
de Zijpe en de Wieringerwaard moet dan ook worden toegeschreven aan een an-
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67  Van de 81 grootste VOC aandeelhouders in 1602 deden er 26 mee aan één van de door ons onder-
zochte bedijkingen.
68  In vergelijking met de andere bedijkingen is het beeld enigszins verkleurd, omdat de droogmaking van
de Beemster en de totstandkoming van de VOC registers dichter in de tijd bij elkaar lagen.



dere prioriteitsstelling. De overzeese handel bood in hun ogen waarschijnlijk be-
tere perspectieven dan de landaanwinning in de slikken en schorren ten noord-
westen van West-Friesland. Ongunstige ervaringen in de Zijpe kunnen hierbij
een rol hebben gespeeld. Van de 9 oprichters van de Compagnie van Verre in
1594 vond alleen Sijvert Pietersz. Sem het de moeite waard een aandeel in de be-
dijking van de Wieringerwaard te nemen. Zijn medebestuurders Hendrik Buyck,
Jan Jansz. Carel, Arent ten Grootenhuys, Pieter Dirksz. Hasselaer, Hendrik
Arentsz. Hudde, Dirk van Os, Reynier Adriaansz. Pauw en Jan Poppen vertoon-
den zich noch in de Zijpe, noch in de Wieringerwaard. Dit gold ook voor de
meeste bewindhebbers uit het oprichtingsjaar van de VOC. In de Wieringer-
waard vond Sijvert Sem alleen nog een bestuurder van de Kamer Enkhuizen
naast zich: Barthold Jansz. van Steenhuizen. De conclusie die al werd getrokken
na bestudering van het Kohier van de Capitale Imposite uit 1585 wordt hier be-
vestigd. Het bedijkingsavontuur oefende aan het eind van de zestiende eeuw nog
maar weinig aantrekkingskracht uit op de vooraanstaande koopmanselite.

In deze situatie kwam snel verandering. Toen de bedijking van de Beemster
zich enkele jaren na de oprichting van de VOC aankondigde, hadden de grote
ondernemers hun handen nog steeds vol aan de ontsluiting van verafgelegen
handelsgebieden. Dat weerhield hen er echter niet van hun geld ook dichter bij
huis te investeren. De gunstige perspectieven van landaanwinning en misschien
ook het element van langetermijninvestering maakten dat zij de droogmakerijen
niet langer aan zich voorbij lieten gaan. In de Beemster kwam de plotseling toe-
genomen belangstelling direct al goed tot uiting. In deze polder tellen we maar
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Tabel 7.8  Deelname aan de bedijkingen van VOC / WIC bewindhebbers en aandeelhouders

VOC VOC VOC WIC WIC
bewind- aandeelhouders assurantie bewind-   aandeel-
hebbers houders   hebbers houders

alle >10.000 gld >10.000 gld
jaar 1602- 43 1602 1602 1612 1613 1621-36 1621-23

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
groepsgrootte aantal 63 1143 84 80 57 48
participanten aantal 28 73 26 29 20 10 26
Zijpe ha % (aantal) 15(10) 8(3) 1(2) 1(2)
Wieringerwaard ha % (aantal) 6(3) 34(12) 11(4) 3(2) 3(1) 2(1)
Beemster ha % (aantal) 21(11) 49(39) 32(15) 28(17) 25(12) 1(2) 1(4)
Purmer ha % (aantal) 5(4) 29(16) 15(6) 7(5) 11(4) 6(4) 1(12)
Wijde Wormer ha % (aantal) 4(2) 7(4) 4(2) 4(2) 2(1) 2(1)
Heerhugowaard ha % (aantal) 11(8) 7(5) 2(1) 3(2) 1(1) 2(2) 10(7)
Schermer ha % (aantal) 5(11) 2(4) 0,2(1) 3(5) 2(2) 1(2) 4(7)
Starnmeer ha % (aantal) 1(2) 3(1) 3(1) 3(1) 7(2)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: VOC en WIC gegevens hebben betrekking op de Kamers van Amsterdam. Alle bewindhebbers
van de VOC uit de periode 1602-1643 en van de WIC uit de periode 1621-1636 zijn meegerekend, dus
ook alle oud- en toekomstige functionarissen ten tijde van een bedijking.
Bronnen: gegevens over de de bestuurssamenstelling en aandeelhouders van de VOC en WIC: Van
Dillen, 1958 en databestand Lesger en Gelderblom van aandeelhouders in de VOC en WIC.



liefst 8 bewindhebbers uit de beginjaren van de VOC en 11 in totaal. Verder von-
den 39 VOC aandeelhouders het de moeite waard om hun geluk in de Beemster
te beproeven, waaronder 15 van de grootste met aandelen van 10.000 gulden of
meer. De belangstelling beperkte zich niet tot kooplieden uit Amsterdam. Ook
uit Delft en Hoorn kwamen VOC aandeelhouders op de polder af, waaronder
vier bewindhebbers.69 De VOC aandeelhouders namen met een inleg van in to-
taal 775.000 gulden bijna de helft van de inpolderingskosten van de Beemster
voor hun rekening. Zij deinsden niet terug voor grote investeringen. Individueel
staken zij gemiddeld ruim 20.000 gulden in deze polder, ongeveer het dubbele
van hun aandeel in de VOC. Vooral de inschrijvingen van de gebroeders Dirk en
Hendrik van Os (1034 morgen), Jan Poppen (281 morgen), Arent ten Grooten-
huys (242 morgen) en Barent Berrewijns (100 morgen) mochten er zijn. Met
omslagen van 220 gulden per morgen kwamen hun aankopen overeen met een
geïnvesteerd vermogen van vele tienduizenden gulden, in het geval van de ge-
broeders van Os zelfs van meer dan 200.000 gulden.

Uit de snel opgekomen interesse voor landaanwinning mag niet worden afge-
leid dat de desbetreffende kooplieden zich nu halsoverkop uit hun handelsacti-
viteiten terugtrokken. De gegevensbestanden van de VOC uit 1612 en 1613 laten
juist zien dat de kapitalen die de Beemster ingelanden in deze jaren bij de VOC
hadden uitstaan, eerder waren toe- dan afgenomen.

Niet alle grote kooplieden kwamen op de inpoldering af. Het tegendeel is zelfs
waar. Een ruime meerderheid van de 81 grootste VOC aandeelhouders in 1602
heeft zich om uiteenlopende redenen buiten de landaanwinning gehouden. We
willen kort bij de hoogst genoteerden stilstaan en mogelijke motieven om niet
aan de bedijking mee te doen de revue laten passeren. Isaac le Maire, met 85.000
gulden in 1602 de grootste aandeelhouder in de Kamer van Amsterdam, was één
van de machtigste Amsterdamse ondernemers in de jaren rond 1600.70 Hij had
het initiatief genomen tot oprichting van de Brabantse Compagnie en maakte in
1602 deel uit van het Amsterdamse college van VOC bewindhebbers. Hij kwam
echter al spoedig in botsing met zijn collega’s. Beschuldigd van malversaties
keerde hij zich tegen hen. De strijd was ongelijk en in 1611 voelde hij zich ge-
dwongen Amsterdam te verlaten. De hoofdingelanden van de Beemster, waar-
onder meerdere VOC bestuurders, zullen hem niet graag als participant in hun
midden hebben opgenomen en het ontbreken van de naam van le Maire in deze
polder wekt dan ook geen verwondering.71 De afwezigheid van Pieter Lijntgens
kan waarschijnlijk aan een soortgelijke omstandigheid worden toegeschreven.
Met een inschrijving van 60.000 gulden in de Kamer van Amsterdam en nog eens
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69  Cornelis Cornelisz. Veen Berkhout was VOC bewindhebber bij de Kamer Hoorn. Dirk Bruijns van der
Dussen, Jan Jansz. Lodensteijn en Gerrit Dirksz. Meerman waren bewindhebbers van de Kamer Delft.
70  Van Dillen, 1958, 111.
71  Enkele jaren later was Le Maire wel actief betrokken bij de bedijking van het Koegras. Hij was daar ini-
tiatiefnemer. Schoorl, 1969.



45.000 gulden in de Kamer van Zeeland was hij de grootste aandeelhouder van
de VOC in 1602. Hij dreef een uitgebreide handel op de Oostzee, Portugal,
Spanje en Italië. Door zijn inspanningen om in Frankrijk een Oost-Indische
Compagnie op te richten, raakte hij echter ook uit de gratie geraakt bij zijn oude
collega’s. Verder weten we van hem dat hij door allerlei tegenspoed, nog voor de
bedijking van de Beemster, in financiële moeilijkheden kwam te verkeren.72 Jac-
ques de Velaer stond met 57.000 gulden op de derde plaats van het VOC aan-
deelhoudersregister. Mogelijk kwam hij als gevolg van zijn overlijden in 1612 niet
in het kavelregister voor. Jasper Quingetti, in zijn jonge jaren een zeer succesvol
handelaar op Italie en de Levant en nummer 6 op de VOC lijst, werd in 1617 het
slachtoffer van malversaties van derden. Zijn daaropvolgende faillissement kwam
te laat om van invloed te zijn geweest op zijn beslissing niet aan de inpoldering
mee te doen. Over de afwezigheid van de machtige burgemeester Reinier Adri-
aansz. Pauw (30.000 gulden) en de succesvolle kooplieden Jan Jansz. Carel de
oude en Gerrit Bicker (21.000 gulden), vader van de later in landaanwinning
zeer actieve Andries Bicker, tasten we eveneens in het duister. Opmerkelijk is het
ontbreken in de Beemster van de uit Amsterdam naar Alkmaar verhuisde Adri-
aan Maertsz. Coetenburgh en Adriaan du Gardijn, twee van de grootste inves-
teerders in de Zijpe en de Wieringerwaard en beiden prominent voorkomend in
het VOC aandeelhoudersregister van 1602. Mogelijk hadden zij hun handen vol
aan hun bezittingen in de twee genoemde polders.

De lijst van afwezigen is te groot om hen allen afzonderlijk te bespreken. Ge-
noemde voorbeelden maken echter duidelijk dat achter het niet voorkomen van
bepaalde namen lang niet altijd desinteresse gezocht hoeft te worden. Onmin
met de organisatoren, voortijdig overlijden en vertrek naar andere oorden kun-
nen evengoed een rol hebben gespeeld. Verder moeten we ons realiseren dat de
beschikbaarheid van kavels, anders dan bij de uitgifte van de VOC aandelen, aan
beperkingen onderhevig was. Het polderoppervlak was eindig, zodat niet alle ge-
gadigden aan hun trekken kwamen. Konden gegadigden bij de bedijking van de
Zijpe en waarschijnlijk ook de Wieringerwaard zich nog zonder al te veel moeite
onder de participanten scharen, te beginnen bij de droogmaking van de Beem-
ster waren de bedijkers niet langer in staat alle aanvragen te honoreren.

Het grote verschil in de deelname van de top van de Amsterdamse koopliede-
nelite tussen enerzijds de bedijking van de Wieringerwaard en anderzijds de
droogmaking van de Beemster lijkt op het eerste gezicht verwonderlijk. De pol-
ders kwamen slechts een jaar na elkaar gereed. Dit kleine verschil verhult echter
het gegeven dat de bedijking van de Wieringerwaard, met al zijn tegenslagen,
een veel langere geschiedenis kende. De inschrijving van participanten in deze
bedijking vond al aan het eind van de jaren negentig van de zestiende eeuw
plaats. Juist in de tussenliggende periode deed zich de grote expansie in de han-

436 Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders

72  Van Dillen, 1958, 162-163.



del voor en werden enorme kapitalen vergaard. De vooruitzichten op nog meer
aantrekkelijke rendementen in de handel waren er bij de bedijking van de Beem-
ster niet minder op geworden, maar het is goed voorstelbaar dat velen er prijs op
stelden de in de handel behaalde winsten veilig te stellen, of althans een deel van
het verkregen kapitaal op een minder riskante wijze te beleggen. Ook de relatie-
ve nabijheid van de Beemster kan tot een grotere aantrekkingskracht hebben ge-
leid.

Bij de later droogmakerijen was, afgezien van de Wijde Wormer, nog steeds
sprake van een grote betrokkenheid van de Amsterdamse elite. De toonaange-
vende kooplieden traden echter minder op de voorgrond dan in de Beemster.
De Purmer telde slechts 2 VOC bewindhebbers van de Kamer Amsterdam: bur-
gemeester Frans Hendriksz. Oetgens en stadspensionaris Adriaan Pauw, beiden
meer bestuurder dan koopman. Van de 80 VOC aandeelhouders uit 1612 met
een inleg van 10.000 gulden of meer belegden er nog maar 5 in deze polder. Ge-
zien het tijdsverloop en het veel kleinere oppervlak mogen aan deze gegevens
misschien geen al te harde conclusies worden verbonden. Analyse van het aan-
deelhoudersbestand van de West-Indische Compagnie, dat totstandkwam in de
jaren van de droogmaking van de Purmer, leidt echter tot een soortgelijk beeld.
Ook van deze onderneming bleven de grote investeerders weg. Van de 22 groot-
ste beleggers (10.000 gulden of meer) vinden we in de Purmer slechts twee re-
presentanten terug, de uit Middelburg afkomstige Amsterdamse koopman Evert
Becker en Pieter Evertsz. Hulst. In totaal telde de polder 12 aandeelhouders van
de WIC onder haar 42 Amsterdamse ingelanden. De bewindhebbers van deze
Compagnie toonden ook weinig interesse. Van de 20 bestuurders van de Kamer
Amsterdam namen alleen burgemeester Jonas Witsen en Pieter Hulst een aan-
deel in de polder.

Bij het bovenstaande moet de kanttekening worden geplaatst dat de naam van
Volkert Overlander, verreweg de grootste investeerder in de Purmer, op de VOC-
lijst van 1612 ontbreekt. Van hem is bekend dat hij grote belangen in de VOC
had. Hij bezat in 1602 voor 12.000 gulden aan aandelen en tekende in 1613 voor
32.000 gulden in. Van Dillen heeft al gesuggereerd dat zijn ‘raadselachtig’ ont-
breken op de lijst van 1612 aan slordigheid van de boekhouder moet worden ge-
weten. Hij trekt daarmee de betrouwbaarheid van de gegevens in het VOC re-
gister in twijfel. Correctie voor deze omissie verandert het beeld echter niet
noemenswaardig. Overlander maakte al sinds 1605 deel uit van de Amsterdam-
se vroedschap en moet vooral gezien worden als een representant van de be-
stuurlijke toplaag. De sterk toegenomen betrokkenheid van de Amsterdamse
koopliedenelite in de Beemster zette zich in de Purmer niet voort. Amsterdam-
se financiers speelden ook in deze polder een grote rol, maar de belangrijkste
kooplieden bleven aan de zijlijn.

Een verklaring van dit fenomeen wordt waarschijnlijk gevonden in de samen-
stelling van het compagnonschap dat de inpoldering ter hand nam. Naast verte-
genwoordigers van de steden Edam, Monnickendam en Purmerend zaten daar voor-
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namelijk Amsterdamse regenten in. Zij betrokken op ruime schaal stadgenoten
bij de financiering van de droogmakerij en schroomden niet royaal voorrang te
verlenen aan verwanten en vrienden. Een netwerk rond de families van Volkert
Overlander, Cornelis Pietersz. Hooft, Arent ten Grootenhuis, Frans Hendriksz. Oet-
gens en Barthold Cromhout, domineerde het kavelregister. Buitenstaanders kwa-
men maar moeilijk aan hun trekken, dat gold ook voor gerenommeerde kooplie-
den. Hun ondergeschikte rol komt verder goed tot uiting in het gegeven dat zij
aanvankelijk geen deel uitmaakten van het polderbestuur. Onder druk van de an-
dere Amsterdamse ingelanden kwamen de hoofdingelanden alsnog op hun han-
delwijze terug en namen zij de kooplieden Dirk Tholincx en Carel de Latseur in
hun midden op.73 Een afgenomen interesse voor deelname in de landaanwinning
kan natuurlijk ook ten grondslag liggen aan de afwezigheid van de top van de han-
delselite. Gezien de nauwe band van zoveel ingelanden met de bedijkers ligt een
selectief toewijzingsbeleid echter meer voor de hand.

Een soortgelijke verklaring lijkt van toepassing op de vrijwel totale afwezigheid
van Amsterdamse kooplieden in de Wijde Wormer. De bestuurlijke organisatie in
deze polder onttrok zich geheel aan de Amsterdamse invloedssfeer. Haagse be-
stuurders hadden de regie, bijgestaan door enkele regenten uit Purmerend en
Monnickendam. Bij de toewijzing van kavels kregen Haagse en lokale belangen
voorrang.

In de Heerhugowaard en Schermer was Amsterdam weer goed vertegenwoor-
digd, zij het op bescheidener schaal dan in de Beemster en de Purmer. De Alk-
maarders die hier het initiatief namen, begrepen dat zij niet zonder de steun van
invloedrijke functionarissen van buiten de stad konden en namen onder meer
enkele Amsterdamse regenten in hun compagnieschap op. In de Heerhugo-
waard viel de keuze op Frans Hendriksz. Oetgens, Jacob Poppen en Barthold
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73  RAA, AWP inv. nr. 1, 25 juni en 2 juli 1622.

Afb. 7.5.3  De Amsterdamse
burgemeesters Volkert Overlan-
der (links) en Andries Bicker
(rechts) speelden een voorname
rol bij de bedijking van respectie-
velijk de Purmer en de Heerhugo-
waard en de Schermer.



Cromhout, na zijn dood opgevolgd door Andries Bicker. Deze laatste nam samen
met Anthonie Oetgens ook zitting in de polderbestuur van de Schermer. De Am-
sterdammers, allen (oud)burgmeester, werden vanzelfsprekend betrokken bij
de verdeling van de droog te leggen gronden. Daarbij schroomden zij niet voor-
rang te geven aan verwanten en relaties, waaronder diverse bewindhebbers van
de grote handelscompagnieën.74 Zo telde de Heerhugowaard 5 VOC bestuur-
ders onder de investeerders en de Schermer 8. Vanuit de WIC waren bij beide
projecten 2 bewindhebbers betrokken.75 De deelname van de gebroeders An-
dries, Jacob en Cornelis Bicker en kooplieden als Dirk Alewijn, Jan Deutz, Hans
van Loon, Jacob Reepmaker en Simon de Rijck laat zien dat de top van de han-
delselite nog steeds in deze vorm van beleggen was geïnteresseerd. Wel was de
participatiegraad van de Amsterdamse kooplieden als gevolg van het toewij-
zingsbeleid beduidend lager dan eertijds in de Beemster. Net als in de Purmer
waren zij hun sterk dominante rol ten opzichte van de bestuurlijke elite uit hun
stad kwijtgeraakt.76 De veel kleinere grondoppervlakken die zij voor hun reke-
ning namen kunnen naar alle waarschijnlijkheid eveneens op het grote tekort
aan kavels terug worden gevoerd.

Het geringe aantal investeerders in de Starnmeer, 39 in totaal, waarvan 9 uit
Amsterdam, noopt tot voorzichtigheid bij het trekken van conclusies. We weten
ook niet welke invloed de wisseling van de wacht in het college van bedijkers in
1636 op het investeerdersbestand heeft uitgeoefend.77 De belangrijkste ingeland
in het kavelregister was ongetwijfeld Adriaan Pauw. Deze telg uit de bekende Am-
sterdamse familie Pauw was ten tijde van de droogmaking al gedurende een lan-
ge reeks van jaren betrokken bij het landsbestuur in den Haag.78 Zijn Amster-
damse connecties was hij echter nog niet kwijt geraakt. In de Starnmeer
verzamelde hij behalve zijn zoon Reinier een kring van 8 vooraanstaande koop-
lieden uit die stad om zich heen. Onder hen bevond zich zijn zwager Willem Pie-
tersz. van Ruytenburgh, de enige Amsterdamse vroedschap in de polder.79 Het
Amsterdamse contingent telde verder één bewindhebber van de VOC, Dirk Has-
selaar, en één van de WIC, Johan van Gheel. Adriaan Pauw was zelf ook jarenlang
VOC bewindhebber geweest, maar in 1641, kort voor het gereedkomen van de
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74  Zie ook Van Gelder, 1960.
75  Adriaan Cromhout, bewindhebber van de WIC, overleed kort na het begin van de werkzaamheden in
de Heerhugowaard.
76  Numeriek waren de Amsterdamse kooplieden ten opzichte van hun bestuurlijke collega’s nog wel in de
meerderheid, maar van een zo groot verschil als in de Beemster was geen sprake meer.
77  Toen in 1638 de verwikkelingen rond de droogmaking van de Starnmeer de oorspronkelijke hoofdin-
gelanden (voornamelijk regenten uit de Rijp) boven het hoofd groeiden, namen de voornaamste partici-
panten in de bedijking het bestuur over. Dat waren vertegenwoordigers van de steden Hoorn, Enkhuizen,
Monnickendam en Purmerend en Reinier Pauw, zoon van de raadspensionaris Adriaan Pauw.
78  Adriaan Pauw vervulde eerst in zijn woonplaats Amsterdam de functie van pensionaris (1611-1627) en
was tevens bewindhebber van de VOC (1618-1641). In 1627 vertrok hij naar den Haag, waar hij achtereen-
volgens rekenmeester en raadspensionaris werd. Elias, 1903, 192; Dekker, 1986, 334-335.
79  Zandvliet, 2006, 118. Willem van Ruytenburgh staat prominent afgebeeld op het schilderij de Nacht-
wacht van Rembrandt van Rijn. Samen met Frans Banning Cocq voert hij de schutters aan.



polder, trok hij zich als bestuurslid uit die onderneming terug. De top van de Am-
sterdamse handelselite was ontegenzeggelijk vertegenwoordigd in de polder.80

Het aantal vertegenwoordigers was echter beperkt.

Immigranten

In de nieuwe polders komen we veel immigranten tegen. Adriaan du Gardijn,
Philips Doublet, Balthasar Jacot, Dirk van Os en Willem Usselincx, zij behoorden
allen tot de grote groep van eerste of tweede generatie nieuwkomers. Van de in
totaal 707 deelnemers aan de acht door ons geselecteerde bedijkingen hadden
er 111 hun wortels in de Zuidelijke Nederlanden (tabel 7.9).81 Zij hadden gezel-
schap van 5 uit Duitsland afkomstige collega’s, onder wie de gebroeders Jan en
Jacob Poppen, en 3 leden van de van oorsprong Italiaanse familie Vernatti.82 Ge-
zamenlijk financierden deze nieuwkomers ruim een kwart van het nieuwe land.
Met gemiddeld 50 hectare de man staken hun investeringen duidelijk boven die
van de doorsnee investeerder uit (33 ha). In de Beemster namen de voor het me-
rendeel in Amsterdam woonachtige Zuid-Nederlanders zelfs de helft van de be-
dijkingskosten voor hun rekening. In deze polder lieten zij hun autochtone stad-
genoten ver achter zich. 69 Procent van de Amsterdamse investeerders in de
Beemster was van Zuid-Nederlandse komaf. Deze getallen zijn indrukwekkend
en geven een goede indruk van zowel de financiële slagkracht van de nieuwko-
mers als hun affiniteit voor de landaanwinning.

Bovenstaand beeld sluit goed aan bij de grote betrokkenheid van Zuid-Neder-
landse financiers bij de eerdere bedijkingen van de Zijpe en past bij onderne-
mersgedrag, dat baanbrekende activiteiten niet schuwt. Het beeld wordt echter
wel in sterke mate beïnvloed door de Beemster. In de andere polders waren de
Zuid-Nederlanders ook wel prominent aanwezig, maar toch beduidend minder
actief. Het ontbreken van een ‘vrije markt’ bij de droogmakerijen na de Beem-
ster belette de immigranten om op dezelfde voet door te gaan. Bij een sterk toe-
genomen vraag bepaalden de bedijkers wie voor grond in aanmerking kwam. Ge-
zien het overwicht van regenten in de latere bedijkerssyndicaten en de
toenemende noodzaak politiek invloedrijke functionarissen met kavels gunstig
te stemmen, werd het voor allochtone kooplieden steeds moeilijker om partici-
paties te verwerven.
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80  Van de Amsterdamse kooplieden die in de bedijking van de Starnmeer participeerden noemen we ver-
der nog Adriaan en Willem Six. Achtergrondinformatie over de familie Six valt te vinden bij o.a. Zandvliet,
2006, 292.
81  Voor identificatie van de kooplieden van Zuid-Nederlandse afkomst is gebruik gemaakt van diverse
bronnen. Van grote waarde was daarbij het door Gelderblom en Lesger beschikbaar gestelde databestand,
gebruikt bij het onderzoek naar de bijdrage van Zuid-Nederlandse kooplieden aan de spectaculaire groei
van de Amsterdamse handel na de val van Antwerpen: Gelderblom, 2000. Van de overige door ons gebruik-
te bronnen noemen wij: Van Dillen, 1958, Elias, 1903 en Zandvliet, 2006.
82  Voor achtergrondinformatie over het geslacht Vernatti zie: Eschauzier, 1912, 105-110.



Tabel 7.9  Deelname aan de bedijkingen van immigranten

immigranten afkomstig uit: Zuid-Nederland Duitsland Italie totaal
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zijpe ha % (aantal) 21 (19) 21 (19)
Wieringerwaard ha % (aantal) 21 (7) 21 (7)
Beemster ha % (aantal) 53 (51) 5 (3) 57 (54)
Purmer ha % (aantal) 22 (19) 1 (1) 3(3) 27 (23)
Wijde Wormer ha % (aantal) 4 (3) 2 (1) 6 (4)
Heerhugowaard ha % (aantal) 11 (10) 0,4 (1) 11 (11)
Schermer ha % (aantal) 9 (18) 1 (1) 10 (19)
Starnmeer ha % (aantal) 12 (3) 12 (3)

totaal ha % (aantal) 24(111) 2 (5) 0,4(3) 26 (119)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: ook alle tweede generatie-immigranten uit de genoemde gebieden zijn meegerekend. 

In de Zijpe, waar de voorafgaande bedijkingen vooral met kapitaal uit Antwer-
pen waren gefinancierd, maar veel vroegere eigenaars van hun kavels afstand
hadden gedaan, waren de Zuid-Nederlanders nog steeds goed vertegenwoor-
digd. De nu in de Noordelijke Nederlanden wonende ingelanden, 21 man sterk,
waren gezamenlijk goed voor bijna een vijfde deel van de bedijkingskosten.
Naast hen telde de polder 4 investeerders die nog steeds in het zuiden woonden,
onder wie Anna van Bocholt, dochter van de vroegere grootgrondbezitter Go-
dert van Bocholt.83 Van zijn uitgestrekte bezittingen was in 1598 nog 382 morgen
in haar bezit.84 Verder komen we 2 inwoners uit het bisdom Luik tegen en Jacob
Mannemaker, raadsheer in het Hof van Brabant.85

De Zuid-Nederlandse ingelanden in de Wieringerwaard woonden alle boven
de grote rivieren. Zij namen 21 procent van de kosten voor hun rekening. Onder
hen bevonden zich de rekenmeester Philips Doublet en de van Amsterdam naar
Alkmaar verhuisde Adriaan du Gardijn, grootgrondbezitter in de Zijpe en hoof-
dingeland in de Wieringerwaard.86 In de Beemster bereikte de participatie van
de Zuid-Nederlanders een hoogtepunt. De in Amsterdam gevestigde immigran-
ten legden beslag op bijna de helft van het polderoppervlak. In het Compag-
nonschap van deze polder treffen we naast enkele gevestigde bestuurders en
kooplieden ook drie kooplieden van vreemde komaf: Dirk van Os met zijn broer
Hendrik en Jacob Poppen.87 De zeggenschap van Dirk van Os in de polder was
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83  Belonje, De Zijpe 1933, 66-67. Dekker, 1998.
84  Anna van Bocholt meende nog steeds recht te hebben op de 3.389 morgen die haar vader, Godert van
Bocholt indertijd uit het bezit van één van Jan van Scorels medestanders, mr. Nicolaï, had overgenomen. Zij
liet het er niet bij zitten en ging bij de polderbestuurders in beroep. Het verweer leverde wel iets op, maar
met 382 morgen kwam zij er bekaaid vanaf.
85  Dekker, 1986-1991, 198, 839 en 888.
86  Adriaan du Gardijn, burgemeester van Alkmaar, was via zijn moeder gelieerd aan het geslacht Crom-
hout. Elias, 1903, 17
87  Dirk van Os, uitgeweken na de overgave van Antwerpen aan Parma, woonde sinds 1588 in Amsterdam:
Van Dillen, 1958, 110. Jacob Poppen was een tweede generatie immigrant. Zijn uit het land van Steur in



groot en zijn invloed zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn geweest voor de
deelname van zoveel Zuid-Nederlanders aan deze bedijking.

In de droogmakerijen die daarna volgden, zaten voornamelijk regenten in het
bestuur. Bij toewijzing van hun gronden gaven zij de voorkeur aan stedelijke en
Haagse bestuurders. Voor de immigranten lagen deze belangrijke politieke func-
ties voorlopig buiten bereik en na de Beemster zien we hun aandeel in de bedij-
kingen dan ook geleidelijk afnemen. Niet alle Zuid-Nederlanders vielen echter
buiten de boot. En daarvoor hoefden zij niet eens zo succesvol te zijn als de koop-
lieden Elias Trip en Jan Deutz of de jurist Nicolaas van Kinschot.88 Vandaar dat
gegadigden van niet-Hollandse komaf in de meeste polders nog wel kans zagen
ongeveer 10 procent van de gronden te bemachtigen.

Het contingent immigranten in de polders beperkte zich niet tot Zuid-Neder-
landers, al vormden zij het overgrote merendeel. Met de uit Duitsland afkomsti-
ge leden van de familie Poppen in de Beemster, Jan Deutz in de Schermer en de
bij de droogmaking van de Purmer betrokken Italiaanse familie Vernatti hebben
we de meeste andere deelnemers aan de acht grote bedijkingen al gehad.

7.6  Regenten uit andere steden

Ook buiten Amsterdam toonde de welgestelde elite grote belangstelling voor
deelname aan de bedijkingen. Vooral uit Alkmaar en Hoorn komen we veel re-
presentanten in de kavelregisters tegen. Het investeerdersbestand in de kleinere
steden was echter anders van samenstelling dan in Amsterdam. Stedelijke regen-
ten voerden hier de boventoon (tabel 7.10). Zij waren meestal nog wel actief bij
het zakenleven betrokken. De klasse van de kleinstedelijke kooplieden, indus-
triëlen en zelfstandigen was daarentegen sterk ondervertegenwoordigd. Daar-
voor kunnen twee mogelijke verklaringen worden aangevoerd. De eerste heeft te
maken met totaal andere vermogensverhoudingen. Over de vermogens van de
welgestelde elite in steden als Alkmaar en Hoorn in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw is weinig bekend, maar dat regenten de kern vormden van de eco-
nomische bovenlaag lijkt waarschijnlijk.89 De economische en de politieke elite
overlapten elkaar hier in hoge mate. Ongetwijfeld bevonden zich ook buiten de
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Duitsland afkomstige vader Jan Poppen vestigde zich in 1565 of al eerder te Amsterdam. Jan Poppen be-
hoorde tot de eerste bewindhebbers van de VOC. Volgens Elias, 1903, 285 was de familie Poppen ‘van ge-
ringen stand tot groote middelen gekomen’. Jacob Poppen zag kans door te dringen tot de regentenkrin-
gen. In 1609 werd hij benoemd tot schepen en 1621 volgde zijn eerste burgemeestersbenoeming.
88  Voor Elias Trip zie: Zandvliet, 2006, 24. Voor Jan Deutz: Zandvliet, 2006, 197. Nicolaas van Kinschot
volgde in 1614 Hugo de Groot op als advocaat fiscaal van Holland: Genealogische en heraldische Bladen,
6e jrg (1911) 236-239.
89  In de eerste helft van de achttiende eeuw werd de groep met de grootste vermogens in Hoorn gedo-
mineerd door de politieke elite. Onder ‘burgers’ kwamen ook grote vermogens voor, maar over het alge-
meen bleven zij ver bij de regenten achter: Koopmans,1985, 97.



kring van regenten welgestelde ingezetenen, maar een koopmanselite zoals die
zich in Amsterdam had ontwikkeld, kenden de kleinere steden niet. De kooplie-
den daar waren niet in staat in dezelfde mate te profiteren van de groei van de in-
ternationale handel als hun collega’s in Amsterdam en hun ondernemingen
konden zich qua grootte en financiële draagkracht bij lange na niet meten met
die van de grote reders en wereldwijd opererende handelshuizen. De hoge be-
dragen die met de investeringen in de polders gemoeid waren konden zij min-
der gemakkelijk opbrengen.

Tabel 7.10  Deelname aan de bedijkingen van Noord-Hollandse burgemeesters en vroedschappen

burgemeesters en vroedschappen uit:             Alkmaar     Hoorn     Edam Monnicken- Purmer-
dam end

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zijpe ha % (aantal) 15 (6) 0,7(1)
Wieringerwaard ha % (aantal) 24 (8)
Beemster ha % (aantal) 4 (7) 0,3(1)
Purmer ha % (aantal) 6(6) 2(2) 1(1)
Wijde Wormer ha % (aantal) 3 (1) 3 (2) 5(5) 8(7)
Heerhugowaard ha % (aantal) 10(12) 5 (9) 0,4(1)
Schermer ha % (aantal) 15(36) 8(19) 0,3(2) 1(3)
Starnmeer ha % (aantal) 4 (1) 3(2)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: alle burgemeesters en vroedschappen uit de periode 1596-1643 zijn meegerekend, dus ook alle
oud- en toekomstige functionarissen ten tijde van een bedijking.
Bronnen: gegevens over de samenstelling van de desbetreffende stadsbesturen: Cox, 2005; WFA, OA
Hoorn berg nr. 90; WA, OA Edam, inv. nr. 65b; WA, OA Monnickendam inv. nrs. 2, 3 en 87; Raad-
schelders, De regering der stad Purmerend.

Daarnaast heeft het beperkte aanbod aan kavels het niet bestuurlijke deel van de
burgerij parten gespeeld. Bij de verdeling van de gronden kregen de stedelijke
magistraten vanzelfsprekend de voorkeur boven de ver van het politieke machts-
veld verwijderde kooplieden en ambachtslieden. Met hun stem vormden zij im-
mers een machtsfactor waarmee rekening diende te worden gehouden. De re-
genten in Alkmaar en Hoorn waren zich bewust van hun machtspositie en
schroomden niet om deze ten volle uit te buiten. Zonder enige terughoudend-
heid eisten ze kavels op, voor de stad en voor zichzelf.

Bij de bedijkingen van de Zijpe en de Wieringerwaard, die zich nog niet in
zo’n grote populariteit konden verheugen, was van dergelijke verzoeken geen
sprake. De burgemeesters en vroedschappen hielden zich vooralsnog groten-
deels op de achtergrond. Beide polders telden weliswaar meerdere Alkmaarse re-
genten onder de investeerders, maar het merendeel maakte bij de inschrijving
op de gronden nog geen deel uit van de stedelijke bestuurscolleges. Wel was in
beide gevallen een Alkmaarse burgemeester als initiatiefnemer bij de bedijkin-
gen betrokken: de landmeter Adriaan Anthonisz. in de Zijpe en Adriaan
Maartsz. Coetenburgh in de Wieringerwaard.90 De bestuurders uit andere steden
hielden zich nog geheel afzijdig.
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In de Beemster eisten de burgemeesters van Hoorn voor het eerst kavels in ruil
voor hun medewerking. Zij hadden ‘te kennen gegeven en later verzocht, dat de
burgerij van Hoorn voor 7 à 800 morgen zou worden aangetekend, welk getal
daarna is bepaald op 600 morgen’.91 Uiteindelijk bleef de totale Hoornse deel-
name beperkt tot even beneden de 400 morgen en kwamen 7 regenten in het be-
zit van kavels. Onder hen bevonden zich 3 van de 4 burgemeesters uit 1607, het
jaar waarin de onderhandelingen plaats vonden en de Beemster gronden wer-
den verdeeld.92

Bij de droogmaking van de nabij gelegen Purmer en Wijde Wormer kregen de
bestuurders van Purmerend, Edam en Monnickendam hun kans. Diverse burge-
meesters en vroedschapsleden benutten die, maar niet in die mate als mogelijk
was. De geringe financiële draagkracht van de regenten in deze kleinere steden
liet dat waarschijnlijk niet toe. In vergelijking met hun Alkmaarse collega’s enke-
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90  Adriaan Anthonisz. was burgemeester in de jaren 1582-1601 en Adriaan Maertsz. Coetenburgh in de
periode 1607-1616.
91  Bouman, 1857, 49.
92  Jan Woutersz. Binnenblijf, Willem Pietersz. Haesis en Cornelis Cornelisz. Veen, alledrie burgemeester
van Hoorn in 1607, kregen als investeerder in de Beemster gezelschap van de vroedschapsleden Aelbert
Sonck en Jan Maertsz. Merens.

Afb. 7.6.1   Nanning van Fo-
reest, telg uit een vooraanstaand
Alkmaars geslacht, was nauw
betrokken bij de bedijkingen van
de Heerhugowaard en de Scher-
mer. Geschilderd door Adriaan
Hanneman, 1662.



le jaren later in de Heerhugowaard en de Schermer was hun opstelling bedui-
dend meer terughoudend. Illustratief in dit opzicht zijn de verwikkelingen rond
de kavels die Purmerend in de Purmer bedong. De stad wilde deze nog voor de
droogmaking begon weer van de hand doen, om niet met het verstikkende
keurslijf van alsmaar terugkerende omslagen te worden geconfronteerd. In
plaats dat de magistraten zich de gronden zelf toeeigenden, gingen zij buiten
hun eigen kring naar belangstellenden op zoek.

In de Heerhugowaard en de Schermer bereikte de participatie van de be-
stuurders uit Alkmaar en Hoorn een hoogtepunt. Beide steden maakten gebruik
van hun machtspositie. Alkmaar profiteerde daarnaast ongetwijfeld van het in-
vloedrijke Alkmaarse contingent in beide bedijkingscolleges die over de toewij-
zing van de gronden gingen. Na langdurige onderhandelingen over allerlei wen-
sen ten aanzien van de bereikbaarheid van de twee steden na de droogmaking
van de meren, werden afspraken gemaakt over de hoeveelheid grond die de ste-
den en de magistraten persoonlijk tegemoet mochten zien.93 Alkmaar stelde zich
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93  RAA, AWS inv. nrs, 772 en 773; Belonje, De Schermeer 1933, 14.

Afb. 7.6.2  Officieren en vaandeldragers van de Oude Schutterij van Alkmaar, Zacharias Paulusz., 1621.
Op dit schilderij staan onder meer afgebeeld Jan Pietersz. Bijlevelt (vaandrig), Jan Gijsbertsz. Pauw en Cor-
nelis Thomasz. Zijlmaker (kapiteins), de luitenant Eduard Jacot van Axele (initiatiefnemer tot de bedijking
van de Schermer) en de provoost Maarten Adriaansz. Stuijling (de eerste dijkgraaf van de Schermer), allen
nauw betrokken bij één of meerdere bedijkingen.



in de Schermer tevreden met vage formuleringen over het geven van ‘redelicke
satisfactie’ of ‘contentement’ ‘aen de heeren vande vroetschappen’ en ‘aen alle
andere gequalificeerde ingesetenen’.94 Hoorn ging verder en specificeerde
nauwkeurig wie hoeveel moest krijgen. Zo gingen de magistraten van deze stad
ermee akkoord het verzoek tot bedijking van de Schermer ‘te favoriseren ende ’t
octroy helpen vorderen soo veele als doenlick wesen sal, mits dat de heeren Co-
ning, Groot, Neck, Ben, Keijser, Jager, Lambertschagen ende Foreest’... ‘elck sul-
len werden vereert met twee cavelingen ofte 30 morgen’.95 Daarnaast wilden zij
voor 6 niet met name genoemde vroedschappen ieder één kavel, evenals voor de
secretarissen van de stad: Jacob van der Beecke en Wormbout Jansz. De resulta-
ten waren er naar. De twee droogmakerijen telden meer burgemeesters en
vroedschappen dan enig andere polder. Vooral de Alkmaarse regenten spron-
gen eruit (tabel 7.10). In de Schermer wisten alle bestuurders uit deze stad,
vroedschapsleden en (oud)burgemeesters, een stuk grond te bemachtigen.96
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94  RAA, AWS inv. nrs, 772.
95  RAA, AWS inv. nrs, 773.
96  De naam van de in 1639 overleden burgemeester Johan Pietersz. van Oijen komt niet in het kavelre-
gister voor. Hij fungeerde echter tot zijn dood als hoofdingeland en moet dus eigenaar zijn geweest van ten-
minste 2 kavels, dat is 30 morgen.

Afb. 7.6.3  Officieren en vaandeldragers van de Oude Schutterij van Alkmaar, Willem Bartsius, 1634. Van
deze groep maken onder meer deel uit Willem Willemsz. Kessel (kapitein; penningmeester tijdens de bedijkings-
jaren van de Schermer), Adriaan Cornelisz. Schagen (kapitein), Pieter Adriaansz. Pauw (luitenant), Adri-
aan Cornelisz. Zijlmaker (provoost), Cornelis van Molenvliet (luitenant van de provoost), Jan Cornelisz.
Steenhuis en Willem Pietersz. Raaphorst (vaandrigs). Mogelijk zijn ook Pieter Willemsz. Kessel (hoofdinge-
land in de Heerhugowaard en de Schermer) en Matthijs Oudensteijn (initiatiefnemer tot de bedijking van de
Schermer) als adelborst afgebeeld.



Met elkaar financierden zij 15 procent van deze droogmakerij. In de Heerhugo-
waard was de participatie van de Alkmaarse magistraten iets minder uitbundig,
maar met 12 vertegenwoordigers was hun aanwezigheid ook daar indrukwek-
kend. Tegen dit geweld konden de Hoornse bestuurders niet op, al kwamen ook
zij goed aan hun trekken. In de Schermer telde het Hoornse contingent 19 ver-
tegenwoordigers, samen goed voor 8 procent van het polderoppervlak. In de
Heerhugowaard lagen deze aantallen wat lager.

De overweldigende betrokkenheid van de Alkmaarse bestuurders bij de Heer-
hugowaard en de Schermer staat in groot contrast met hun bescheiden aanwe-
zigheid in de Zijpe en de Wieringerwaard en hun afwezigheid in de Beemster,
Purmer en Starnmeer. Op de achtergronden daarvan, achtereenvolgens een nog
niet in alle hevigheid aangewakkerd animo en een achterstelling bij andere ge-
gadigden, zijn we elders al ingegaan. Ondanks dit sterk wisselend beeld kwamen
de Alkmaarse regenten goed aan hun trekken. Van de in totaal 61 vroedschap-
pen die Alkmaar tussen 1596 en 1643 kende, namen er 45 aan tenminste één be-
dijking deel. Bij de burgemeesters waren dat er 25 van de 47. Niet minder dan 50
leden van de twee hoogste bestuurscolleges waren bij de bedijkingen betrok-
ken.97

Naast de (oud)burgemeesters en vroedschappen bevond zich onder de Alk-
maarse investeerders een vrijwel even groot aantal ingezetenen dat niet tot in de
hoogste bestuurscolleges hadden weten door te dringen. Een aanzienlijk deel
van deze financiers was gelieerd aan de lokale regenten en was ook zelf bestuur-
lijk actief, zij het op een lager plan. Naast de tresorier van de stad en een groot
aantal schepenen telt de lijst van Alkmaarse ingelanden diverse bestuurders van
waterschappen. We noemen slechts de dijkgraven van Uitwaterende Sluizen, het
Geestmerambacht en de Hondsbossche. Belangenverstrengeling was voor de
desbetreffende functionarissen niet te vermijden, maar niemand die zich daar
druk over maakte. Sterker nog, de bedijkers zullen die alleen maar op prijs heb-
ben gesteld. Verder hadden diverse polderbestuurders hun domicilie in Alk-
maar, de baljuw van Haringcarspel, een paar advocaten, een notaris en een deur-
waarder van het Hof van Holland. Opmerkelijk is dat zich onder de Alkmaarse
ingelanden ook twee apothekers bevonden en een ‘doctor medicinae’. Kenne-
lijk kon men in de medische branche voldoende inkomen opbouwen om zich in
de polders met de grote investeerders te meten. Het zakenleven was vertegen-
woordigd door enkele lakenkopers, bierbrouwers en moutmakers, een zeepzie-
der en een lijndraaier. Kooplieden van naam ontbreken op de lijst, tenzij we Ad-
riaan van Veen of Arnoult de Vallee als zodanig beschouwen.98 Onder de
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97  De meeste burgemeesters maakten al voor hun benoeming deel uit van de vroedschap. Zij kwamen
echter niet allemaal in dit college terecht.
98  Adriaan van Veen, bierbeschooier en koopman, vormde in 1622 een compagnie tot het exploiteren
van een bierbrouwerij ‘staende tot Rotterdamme in den Rijsthuin’: Van Dillen, 1929-1974 deel II, 813. Elias,
1903, 138.



investeerders van wie het beroep onbekend is gebleven, bevinden zich waar-
schijnlijk nog wel meer kooplieden en handelaars. De dominantie van de be-
stuurlijke klasse in het investeerdersbestand is niettemin ontegenzeggelijk. Zij
maakte in de provinciesteden de dienst uit, zij kon zich de investeringen het
makkelijkst permitteren en zij kreeg voorrang bij de toewijzing van de gronden.

In de steden bezuiden het IJ kwam de grond vrijwel geheel in handen van de
politieke elite terecht. Het aantal deelnemers was echter bescheiden. Delft vorm-
de in dit opzicht een uitzondering De relatief grote bijdrage van deze stad (19 in-
vesteerders) kwam voor meer dan de helft voor rekening van investeringen in de
Beemster. De nauwe band tussen hoofdparticipant Adriaan Teding van Berkhout
en Delfts bestuurlijke elite lag daar waarschijnlijk aan ten grondslag.99 Van de
deelnemers uit deze stad noemen we de burgemeesters Joost van Adrichem, Pau-
lus Berensteijn, Ewout van der Dussen en Gerrit Dirksz. Meerman. Vanuit Haar-
lem (13 deelnemers) komen we bekende burgemeesters als Pieter Jacobsz. Olie-
kan, Marten Ruijchaver en Johan de Waal in de kavelregisters tegen, naast de
rentmeester van Kennemerland Johan Colterman en de geschiedschrijver, te-
vens rentmeester-generaal voor Noord-Holland, Pieter Bor. Dordrecht (4 deel-
nemers) werd vertegenwoordigd door burgemeester Frank Reijers, de ten tijde
van zijn deelname aan de bedijking van de Schermer nog als stadspensionaris
werkzame Jacob Cats, het lid van de Raad van State Pompeius de Rovere en de
rentmeester voor Zuid-Holland Cornelis van Beveren. Kooplieden van naam bui-
ten de regentenkringen kwamen onder de investeerders uit deze steden niet
voor. Of zij niet aan de bak kwamen, of dat de grote afstand tot de polders vanuit
de steden bezuiden het IJ tot een verminderde belangstelling heeft geleid, valt
uit de bronnen niet op te maken.

7.7  Haagse bestuurders en ambtenaren

Een geheel aparte klasse van investeerders vormden de overheidsfunctionarissen
uit de Haagse bestuurscolleges, bestuurders op gewestelijk zowel als generali-
teitsniveau (tabel 7.11). Zij waren in dienst van de overheid en kunnen allen, on-
geacht hun rang, als ambtenaar worden aangemerkt. Toch is een onderverdeling
op zijn plaats. Wij sluiten ons daarbij aan bij de definities die zijn gegeven door
Knevel in zijn beschrijving van de Haagse ambtenaren in de zeventiende eeuw.100

Hij maakte onderscheid tussen enerzijds de ‘regentenambtenaren’, functiona-
rissen die een actief aandeel hadden in het bestuur, en anderzijds de ‘dienende’
ambtenaren, zij die opdrachten van hun superieuren uitvoerden.101 Tot de eer-
ste categorie behoorden voor wat betreft het gewest Holland de raadsheren en
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99   Schmidt, 1986, 32.
100  Knevel, 2001,18-19.
101  Smit, 1977, 379 en Vries, 1977, 328.



rekenmeesters uit belangrijke colleges als het Hof van Holland, de Hoge Raad en
de Grafelijkheids Rekenkamer. Op generaliteitsniveau waren dat de gedeputeer-
den naar de Staten-Generaal en de leden van de Raad van State. Deze bestuur-
ders waren vrijwel altijd geaffilieerd aan het stedelijk regentenpatriciaat. Onder
de dienende ambtenaren bevonden zich naast het lagere overheidspersoneel di-
verse functionarissen op hoger niveau, zoals de griffiers, de advocaat-fiscaal en
de thesaurier-generaal, samen met hun secondanten, de klerken, agenten en
commiezen. Deze hogere ambtenaren, vaak als minister aangeduid, konden
eveneens tot de laag van bestuurders worden gerekend. Zij stonden lager op de
sociale ladder dan hun bazen, de raadsheren en rekenmeesters, maar wisten
doorgaans grote macht te verwerven. Beide categorieën van ambtenaren stopten
veel geld in de landaanwinning.

Het is nauwelijks verbazingwekkend een groot aantal representanten uit het
Haagse circuit onder de investeerders aan te treffen. Belangrijke zaken drongen
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Tabel 7.11  Deelname aan de bedijkingen van Haagse bestuurders.

gewest Holland                 Generaliteit     Stadhou--  totaal
Staten     Hof van     Hoge      Rekenkamer      Staten   Raad      derlijk 

van       Holland     Raad                                Generaal   van         hof
Holland                                                                                State

a b c d e f g
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zijpe

ha % (aantal) 0,6(1) 1(1) 0,5(1) 0,7(1) 0,7(1) 0,3(1) 4 (6)
Wieringerwaard

ha %  aantal) 3(2) 4(3) 2(2) 3(2) 12 (9)
Beemster

ha %  aantal) 1(3) 1(2) 1(2) 4 (7)
Purmer

ha % (aantal) 1(1) 0,7(1) 4(3) 6 (5)
Wijde Wormer

ha % (aantal) 3(1) 3(2) 5(4) 6(3) 8(4) 14(9) 3(2) 2(1) 45(26)
Heerhugowaard

ha % (aantal) 2(1) 3(3) 5(3) 0,4(1) 0,9(1) 0,4(1) 12(10)
Schermer

ha % (aantal) 1(3) 2(6) 3(6) 3(5) 3(4) 0,7(2) 13(26)
Starnmeer

ha % (aantal) 3(1) 3(1) 3(1) 10 (3)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NB: alle functionarissen uit de periode 1596-1643 zijn meegerekend, dus ook alle oud- en toekom-
stige
a  raadspensionarissen en secretarissen
b  raadsheren
c  raadsheren
d  rekenmeesters
e  rentmeesters, ontvanger generaal
f  gedeputeerden, griffiers, commiezen en een klerk
g  raadsheren en secretarissen
Bronnen: kavelregisters van de verschillende polders.



snel tot het bestuurscentrum door. In het geval van de landaanwinning konden
de plannenmakers zelfs moeilijk om de Haagse bestuursorganen heen, zodat
ambtenaren die dat wilden tijdig konden inspringen. Zij beschikten over het be-
nodigde geld en de bedijkers konden hun steun goed gebruiken. De bedijkers
was er zelfs veel aan gelegen een dergelijke betrokkenheid te stimuleren. Een
dergelijke handelwijze leidde regelrecht tot belangenverstrengeling, maar daar
werd niet zwaar aan getild.

In een op wijde schaal ingeburgerde cultuur behoorden beloningen voor be-
wezen diensten, formeel en informeel, tot de emolumenten van overheidsdiena-
ren. De vermogens die de meeste topambtenaren vergaarden konden moeilijk
met hun reguliere inkomen worden opgebouwd.102 De bezittingen van de the-
saurier-generaal en voorzitter van de Hollandse Rekenkamer, Joris de Bie, wer-
den in 1620 op 200.000 gulden geschat. Een dergelijk hoog bedrag is moeilijk in
overeenstemming te brengen met zijn in de loop van de tijd tot 2.000 gulden op-
getrokken jaarsalaris.103 Zelfs het tractement van de in zijn tijd machtigste ‘amb-
tenaar’, landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt, reikte niet verder dan 2.000
gulden. Dat van zijn opvolger, Anthonie Duijck (1626-1631), bleef steken bij
3.000 gulden. Het belette ook deze bestuurders niet om grote rijkdommen te
vergaren. De vermogens van de secretarissen en griffiers van de Staten-Generaal,
Raad van State en Staten van Holland lagen in 1627 op gemiddeld 76.000 gul-
den, die van de raadsheren in de Hoge Raad en het Hof van Holland zelfs op
ruim 100.000 gulden.104 Toen Adriaan Teding van Berkhout in 1614 tot raads-
heer in het Hof van Holland werd benoemd, kreeg hij deze functie met de ‘wed-
den, eeren, preeminentien, prerogatieven, rechten, vrijheyden, proffijten ende
vervallen, daertoe staende en behorende’.105 De geschiedschrijver van het ge-
slacht Teding van Berkhout vatte de aantrekkingskracht van de ambtenaren-
functies als volgt samen: ‘Inderdaad was het lidmaatschap van deze hoge colleges
van staat eervol en profijtelijk – dat laatste niet alleen vanwege de aantrekkelijke
onkostenvergoedingen, maar ook vanwege de commissies die de heren bedon-
gen voor door hen te verlenen diensten’.106 Volgens de voor de functie van de
thesaurier-generaal opgemaakte instructie mocht hij geen beloningen of ‘vere-
ringen’ aannemen, de werkelijkheid was echter plooibaarder dan het voor-
schrift.107 De ambtenaren waren goed op de hoogte van de mogelijkheden die
hun positie bood en wisten daar ruimhartig van gebruik te maken. Zonder de zo
gecumuleerde vermogens hadden zij niet zo’n prominente rol in de polders
kunnen innemen. Wel heel bont maakte het de uit Rotterdam afkomstige Cor-
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102  Een overzicht van de vermogens van hoge Haagse ambtenaren in 1627, berekend op basis van de in
dat jaar geheven 500e penning valt te vinden in: Smit, 1977, 388-389.
103  De Wit, 1996 131.
104  Smit, 1977, 388-389.
105  Schmidt, 1986, 34.
106  Ibidem.
107  De Wit, 1996, 131.



nelis Musch. Deze schoonzoon van de raadspensionaris Jacob Cats werd, na het
door hem geambieerde ambt van thesaurier-genraal te hebben misgelopen, in
1628 griffier van de Staten Generaal. In die functie liet hij geen mogelijkheid on-
benut zijn invloed te vergroten en zijn macht ten eigen voordele te gebruiken.
‘Wie de steun van de griffier zocht, moest daar fors voor betalen. Maar zonder
die steun kwam men niet ver’.108 Zijn tractement kwam niet boven de 1.800 gul-
den per jaar uit, maar zijn vermogen groeide spectaculair. De waarde van zijn be-
zittingen, waaronder veel onroerend goed, werd bij zijn overlijden in 1650 op 2
miljoen gulden geschat.109 In de Noord-Hollandse polders liet Cornelis Musch
zich echter nauwelijks zien. Hij was alleen betrokken bij de bedijking van de
‘Haagse’ polder: de Wijde Wormer.

Van de verschillende bestuursorganen was de Rekenkamer relatief het sterkst
vertegenwoordigd. Deze organisatie, belast met het beheer van de overheidsdo-
meinen, bracht advies uit aan de Staten over de mogelijk nadelige gevolgen van
een bedijking. Ondanks deze verantwoordelijkheid lieten de rekenmeesters zich
regelmatig ‘gratificeren’ en werden zo persoonlijk betrokken bij het wel en wee
van de verschillende projecten. In elke polder was wel een rekenmeester te vin-
den, meestentijds zelfs meer dan één. De Kamer telde in de periode van onder-
zoek een wisselend aantal leden. Waren dit er tegen het eind van de zestiende
eeuw nog 6, in de jaren daarna bedroeg het aantal rekenmeesters meestal 4. Een-
maal benoemd hadden zij zitting voor het leven, zodat de samenstelling van het
bestuursorgaan weinig aan veranderingen onderhevig was.110 In de periode tus-
sen 1597 en 1643 bekleedden slechts 12 functionarissen deze hoge positie.111 Als
wij dan zien dat niet minder dan 8 rekenmeesters tijdens hun ambtsperiode aan
de bedijkingen deelnamen, dan wordt de omvang van hun participatie goed dui-
delijk. Toch schaarde de Rekenkamer zich, zoals eerder aan de orde kwam, niet
klakkeloos achter alle voorstellen. Zij wenste wel degelijk rekening te houden
met de belangen van derden.

We weten niet in hoeverre de rekenmeesters als beheerders van de te ontgin-
nen gebieden op de hoogte waren van de lokale omstandigheden en de kwaliteit
van de droog te leggen gronden. Hun veelvuldige participatie duidt er echter op
dat zij positief gestemd waren ten aanzien van de komende ontwikkelingen en
goede rendementen verwachtten.
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108  Knevel, 2001, 32.
109  Ibidem.
110  Voor de samenstelling van de Grafelijkheids Rekenkamer is gebruik gemaakt van het zich in het Na-
tionaal Archief te den Haag bevindende archief van die Kamer: NA, toegangsnr 3.01.27.01, Grafelijkheids
Rekenkamer registers 1446-1812.
111  In de periode 1597-1643 maakten de volgende twaalf functionarissen deel uit van de Rekenkamer:
Philips Doublet, Ventidius Riccen, Johan Basius, Bernard van Cromvliet, Adriaan Reiniersz. Pauw, Jacob
Oem van Wijngaarden, Jacob van Mierop, Nanning van Foreest., Joris de Bie, Johan van Kammen, Johan
Pauli en Gerard van Valckesteijn. Van hen participeerden alleen de laatste vier niet in de door ons onder-
zochte polders.



Philips Doublet beet in de Zijpe het spits af. Bij uitzondering nam de over-
heid in deze polder een belang en de rekenmeester trad op als overheidsverte-
genwoordiger. Hij kon de verleiding niet weerstaan ook zelf zijn geluk in deze
verre uithoek te zoeken. Johan Basius, Bernard Cromvliet, Jacob van Mierop,
Adriaan Pauw, Ventidius Riccen en Jacob Oem van Wijngaarden volgden bij la-
tere bedijkingen zijn voorbeeld.112 De verwachtingen van de rekenmeesters wa-
ren zo hooggespannen dat het merendeel van hen geld in meerdere polders
stak. Ventidius Riccen en Adriaan Reyniersz. Pauw gingen met ieder 4 deelna-
mes het  verst.113 In de Schermer bereikte de participatie van de rekenmeesters
haar hoogtepunt, 4 van de 5 toenmalige functionarissen waren bij deze droog-
makerij betrokken.114 Alleen Johan Basius deed daar niet mee, maar hij had
zich bij de voorafgaande bedijkingen van de Wieringerwaard, de Beemster en
de Heerhugowaard al uitvoerig geweerd. In die polders legde hij beslag op in
totaal 120 morgen (bijna 100 ha). Tegen deze achtergrond is het opmerkelijk
dat één van de meest invloedrijke en ook bekendste leden van de Rekenkamer,
de gedurende een lange reeks van jaren presiderende rekenmeester en tevens
thesaurier-generaal, Joris de Bie, zich van de Noord-Hollandse polders afzijdig
hield.115 Over zijn beweegredenen zijn we niet geïnformeerd. Een gebrek aan
middelen zal hem, zoals we zagen, in ieder geval niet aan de zijlijn hebben ge-
houden.

Deelname aan de bedijkingen door leden van de Rekenkamer en daaraan ge-
associeerden beperkte zich niet tot de rekenmeesters. Ook de advocaat-fiscaal
Nicolaas van Kinschot, de ontvanger-generaal van Holland en West-Friesland Jo-
achim Cornelisz. van Mierop en diverse rentmeesters van de tot de Grafelijkheid
behorende domeinen vinden wij onder de investeerders terug. Tot deze laatste
groep behoorden Johan van Luchtenburg (rentmeester van Noord-Holland), Jo-
han Colterman (Kennemerland en West-Friesland), Pieter Jacobsz. Pauw (de
Vronen en de Zijpe, later ook dijkgraaf van de Zijpe), Johan Stoop en Cornelis
van Beveren (Zuid-Holland). Bij de in het Noorderkwartier werkzame rentmees-
ters mag op grond van hun kennis van het terrein een beter inzicht in de toe-
komstverwachtingen van de droogmakerijen worden verondersteld dan bij de re-
kenmeesters. Hun bereidheid geld in deze ondernemingen te stoppen is daarom
veelzeggend.

De raadsheren uit de twee hoogste rechtscolleges van het gewest Holland, het
Hof van Holland en de Hoge Raad, waren eveneens graag geziene participanten.
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112  De investeringen van Nanning van Foreest in de Heerhugowaard en de Schermer dateren van vóór
zijn benoeming tot rekenmeester in 1639.
113  Adriaan Pauw, raadspensionaris van 1631-1636, bemoeide zich in die periode minder met de Reken-
kamer.
114  De deelnemingen van Nanning van Foreest zijn hier buiten beschouwing gelaten.
115  Joris de Bie werd in 1586 door Leicester als thesaurier-generaal benoemd. Hij werd presiderend re-
kenmeester van de Grafelijkheids Rekenkamer in 1613, na daar gedurende vele jaren als ‘ordinaris’ reken-
meester te hebben gediend.



Hun bijdrage als belangenbehartiger in het Haagse bestuurscentrum lag op juri-
disch vlak. Tevens konden zij hun stem laten horen bij allerlei belangrijke be-
leidsbeslissingen. Anders dan de bij rekenmeesters kreeg hun meerwaarde voor
de polderbestuurders pas gestalte na afloop van een bedijking. Niet dat zich tij-
dens de inpolderingswerkzaamheden geen hooglopende conflicten voordeden.
Men kon het vaak niet eens worden over de prijs van de te onteigenen grond, ei-
genaren van visrechten voelden zich in hun belangen geschaad en afspraken
werden lang niet altijd nagekomen. Bij een normale rechtsgang zouden de ge-
noemde rechtscolleges regelmatig worden ingeschakeld en vielen slepende pro-
cedures te verwachten, met alle vertragingen en financiële consequenties van
dien. Om dit te voorkomen stelden de Staten tegelijk met de verlening van het
octrooi een commissie in van drie wijze mannen, met ‘volle macht om kennisse
te nemen van alle particuliere interesten ende questien die soo voor ’t aenvan-
gen vande voorszegde dijckagie als daerna bij yemanden soude mogen werden
ghemoveert, authoriserende deselde omme sommario de plano ende sonder fi-
guyr van proces des noot ende versocht sijnde de voorszegde questien te termi-
neren ende absolutelijcken af te doen’.116 Tot het Hof van Holland of de Hoge
Raad konden gedupeerden zich niet meer wenden. In het octrooi van de Scher-
mer staat hierover: wij ‘lasten ende bevelen de presidenten ende raden vande
Hogen ende provincialen Raden, die van de Camere vande Reeckeninge voor-
noemt ende allen anderen onsen justicieren, officieren ende ondersaten die de-
sen aengaen ofte raken sal mogen, datse de voorszegde verthoonders doen laten
ende gedogen rustelijck, vreedelijck ende volcomentlijck genieten ende ghe-
bruycken, cesserende alle hinder, belet, moeyenisse ende empechement ter con-
trarie’.117 De raadsheren mochten zich zelfs niet met de geschillen bemoeien.

Was partijdigheid tijdens de bedijking formeel niet aan de orde, verstrekken-
de invloed maakte de raadsheren niettemin gewild. Daar kwam bij dat zij zich in
een later stadium wel over conflicten mochten uitspreken. Onder de investeer-
ders komen we dan ook diverse vertegenwoordigers uit deze rechtscolleges te-
gen. Afgezet tegen de omvang van deze bestuursorganen lag de participatie-
graad wat lager dan bij de rekenmeesters, maar in aantal deden de raadsheren
niet voor hun collega’s uit de Rekenkamer onder. Met een deelname aan de be-
dijkingen van 10 leden van het Hof van Holland op een totaal van bijna 40 func-
tionarissen in de periode tussen 1597 en 1643 en 11 raadsheren uit de Hoge
Raad was de persoonlijke betrokkenheid van deze bestuurders aanzienlijk.118 Ni-
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116  Het octrooi voor droogmaking van de Schermer: Danner, 1983, 46.
117  Danner, 1983, 46.
118  Het Hof van Holland telde 11 raadsheren. Voor de samenstelling van het Hof zie: De Blecourt en
Meij ers, 1929. De Hoge Raad telde 9 leden. Als bron voor de samenstelling van de Raad zijn de Resoluties
van de Staten van Holland gebruikt. Sinds kort zijn de aanstellingen van functionarissen verbonden aan de
Haagse overheidsinstellingen uit de periode 1428-1861 ook te vinden op Internet op de site van het Insti-
tuut voor Nederlandse Geschiedenis (ING): login: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis > Onderzoek >
Projecten > Ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861.
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colaas Cromhout, lid van het Hof van Holland sinds 1591 en president vanaf
1621, betoonde zich met 5 deelnames minstens zo gegrepen door de aantrek-
kingskracht die van de bedijkingen uitging als zijn halfbroer, de Amsterdamse
burgemeester Barthold Cromhout. Na in de Zijpe voor 41 morgen te hebben
deelgenomen, vergrootte hij zijn landbezit achtereenvolgens in de Wieringer-
waard, de Beemster, de Heerhugowaard en de Schermer. In de laatste drie pol-
ders vervulde hij tevens een rol als hoofdingeland. In totaal verwierf hij bij zijn
inschrijvingen niet minder dan 230 hectare land. De andere raadsheren deden
het wat kalmer aan. Van het Hof van Holland participeerden alleen Adriaan Te-
ding van Berkhout en Johan Loenius ieder twee keer. Uit de Hoge Raad lieten
Paulus van Asperen, Leonardus Casembroot, Rombout Hoogerbeets, Rochus
van den Honert, Reinier Pauw en Albert de Veer zich ieder twee keer zien. Alleen
Anthonie de Waal nam aan drie opeenvolgende bedijkingen deel. Ook bij de
raadsheren mocht de Schermer zich in de grootste belangstelling verheugen. De
polder telde onder haar ingelanden 6 leden van het Hof van Holland en 6 leden
van de Hoge Raad. Maar daarna was het afgelopen. In de Starnmeer lieten de
raadsheren het vrijwel geheel afweten. Alleen Reinier Pauw voegde zich daar bij
de groep investeerders onder leiding van zijn neef en naamgenoot.

Trekt de aanwezigheid van zoveel provinciale bestuurders in de polders al de
aandacht, de persoonlijke betrokkenheid van enkele landsadvocaten of raad-
pensionarissen is zo mogelijk nog opmerkelijker. Hun invloed reikte verder dan
die van de doorsnee bestuurder en verwacht mag worden dat zij een belangrijke
stem hadden in het proces dat tot octrooiverlening leidde. Belangenverstrenge-
ling speelde bij hen een nog grotere rol. Het was voor Johan van Oldenbarneveld
geen reden om zich van deze activiteit afzijdig te houden. Als eerste van deze be-
langrijke functionarissen waagde hij zich op het pad van de landaanwinning. Zijn
belangstelling voor grond in het algemeen en inpolderingen in het bijzonder
uitte zich al vóór de definitieve bedijking van de Zijpe.119 In 1993 verkreeg hij

Afb. 7.7  Nicolaas Cromhout
(links) en Adriaan Teding van
Berkhout (rechts), beiden raads-
heer in het Hof van Holland, wa-
ren bij meerdere bedijkingen betrok-
ken.

119  Den Tex, 1970), deel IV 58-61.



met enkele compagnons toestemming voor drooglegging van de Diepsmeer en
de Tjaarlingermeer in Geestmerambacht.120 Een jaar later kwam daar de Kerk-
meer nog bij. Zijn investeringen in deze 3 kleine polders, waarin begrepen een
belang van 53 morgen in de Diepsmeer, bedroegen 12.000 gulden. In de Zijpe en
de Wieringerwaard was hij goed voor respectievelijk 25 en 20 morgen, bij elkaar
waarschijnlijk nog eens ruim 8.000 gulden.121 Een objectieve standpuntbepaling
bij aangelegenheden deze polders betreffende kan van hem niet verwacht wor-
den. Zijn opvolgers, de waarnemend raadpensionaris Andries de Wit (1619-
1621), Adriaan Pauw (1631-1636) en Jacob Cats (1636-1651) volgden zijn voor-
beeld, zij het in het geval van De Wit en Cats niet gedurende hun ambtsperiode.
Anthonie Duijck, raadpensionaris van 1626 tot 1631, vormt de uitzondering in
dit illustere gezelschap; hij onthield zich van elke vorm van betrokkenheid. Ook
van Jacob Cats is bekend dat hij zich al eerder met landaanwinning bezig had ge-
houden, eerst in Zeeland en daarna in Engeland.122 Een onverdeeld genoegen
was dat niet geworden. Hij vatte zijn buitenlands avontuur als een leerzame maar
pijnlijke ervaring samen:

“Het dijcken is van outs een ongewisse kans
Maer verre boven al het dijcken buyten’s lants
Dit heeft mij ongemack en oeffening gegeven
En ’t is tot mijn verdriet mij lange bij gebleven”

Volgens Fockema Andreae beroemde Cats zich erop, dat hij zich door zijn amb-
ten niet had bevoordeeld en dat hij met name geen onroerend goed in Holland
had verworven, behalve het bescheiden Zorgvliet.123 Cats behoorde inderdaad
niet tot de grote investeerders in de Noord-Hollandse polders, maar helemaal af-
zijdig hield hij zich niet. Hij stond voor 15 morgen te boek in het kavelregister
van de Schermer, de polder die een jaar voor zijn ambtsaanvaarding als raad-
pensionaris droog viel. Lang heeft hij zijn polderkavel niet vastgehouden. Twee
jaar later, in 1637, deed hij die al van de hand. Of zijn benoeming tot raadpen-
sionaris in 1636 hem hiertoe heeft aangezet vermelden de bronnen niet, maar
misschien was hij inderdaad één van de weinige Haagse bestuurders die ethisch
handelen hoog in het vaandel had. Voor Adriaan Pauw, zijn voorganger, golden
dergelijke overwegingen niet. Hij had er geen enkele moeite mee zijn grondbe-
zit in de Purmer en de Wijde Wormer, verworven tijdens zijn pensionarisschap
van Amsterdam, in zijn daaropvolgende ambtsperiode als raadpensionaris uit te
breiden met kavels in de Schermer en de Starnmeer.

De animo om te participeren beperkte zich niet tot de Hollandse bestuursor-
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120  De Vries, 1884, 39-51
121  Als aanname voor de bedijkingskosten van de Wieringerwaard is genomen minimaal 250 gulden per
morgen.
122  Fockema Andreae, ‘Jacob Cats en de landaanwinning’ in: Zwolse reeks nr 12; Van Enthoven, 1999, 233.
123  Ibidem.



ganen. Ook belangstellenden vanuit de colleges op Generaliteitsniveau, zoals de
Staten-Generaal en de Raad van State vonden hun weg naar de polders (tabel
7.11). In het geval van de Staten-Generaal kwamen niet de gedeputeerden, maar
de ambtenaren op een wat lager niveau op de bedijkingen af: secretarissen, grif-
fiers, klerken, commiezen en deurwaarders. Hun deelname concentreerde zich
in sterke mate in de Wijde Wormer, de droogmakerij die wij al eerder als ‘Haag-
se polder’ hebben gekarakteriseerd. Een belangrijk en zeer vermogend man als
Cornelis van Aerssen, jarenlang griffier van de Staten-Generaal (1584-1623),
deed niet mee, maar zijn opvolgers Johan van Goch (1623-1628) en Cornelis
Musch (1628-1650) waren beiden betrokken bij de bedijking van deze polder.124

In de Wijde Wormer komen we verder met elk 30 morgen de commiezen van de
tresorier-generaal tegen, Andries du Fresne en zijn schoonzoon Willem Scha-
de.125 Ook de commiezen Steven Snoeck, commissaris van de monstering, Johan
van der Haer en Pieter Halling waren daar actief. Onder de investeerders be-
vonden zich verder Christiaan Huygens (in de Zijpe), secretaris van de prins en
tevens van de Raad van State, en zijn zoon Constantijn (in de Heerhugowaard),
die hem in beide functies opvolgde. Adriaan Duijck en Cornelis van der Wolf, de
achtereenvolgende secretarissen van de Staten van Holland, namen deel aan de
bedijkingen van respectievelijk de Zijpe en de Schermer.

Uit het overzicht van tabel 7.11 komt een onevenwichtige verdeling van de
Haagse bestuurders over de verschillende polders naar voren. De gewestelijke
bestuursambtenaren waren in alle polders actief, maar hun deelname richtte
zich vooral op de Wijde Wormer, de Heerhugowaard en de Schermer. Ambtena-
ren op Generaliteitsniveau waren bijna alleen maar in de Wijde Wormer verte-
genwoordigd. Deze onbalans valt moeilijk te begrijpen, tenzij we die weer in ver-
band brengen met de samenstelling van het college van bedijkers. De Wijde
Wormer was de enige polder waar het initiatief tot inpoldering van Haagse amb-
tenaren uitging en waar zij derhalve een doorslaggevende stem hadden bij de
verdeling van de gronden.126 Door hun medebestuurders in de Hollandse be-
stuursorganen voorrang te geven sloegen zij twee vliegen in één klap. Vrienden
en collega’s bewezen zij met deze geste een dienst en bij besluitvorming in zaken
de polder betreffende zou het makkelijker vallen een gunstige wending te force-
ren. Het bevoordelen van collega’s uit bestuursorganen op Generaliteitsniveau
leverde geen direct nut op, maar paste in een cultuur die zich kenmerkte door
dienst en wederdienst. In de Heerhugowaard en de Schermer lag het initiatief
aan Alkmaarse kant. Beide droogmakerijen kenmerkten zich door een grote
vraag naar kavels en tegelijkertijd een toenemende weerstand tegen de bedij-
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124  Voor details over de griffiers Van Aerssen, Van Goch en Musch zie: Knevel, 2001.
125  Voor meer gegevens over deze commiezen zie: Smit, 1977, 383 en: De Nederlandsche Leeuw, 93e jrg
(1976) kolom 282.
126  Tot de selecte groep van initiatiefnemers behoorden Rochus van den Honert en Paulus van Asperen,
beiden raadsheer in de Hoge Raad, Andries de Wit, raadsheer in het Hof van Holland en gewezen raad-
pensionaris en de advocaat Wouter van Groenewegen.



kingsplannen. De bedijkers realiseerden zich krachtige steun uit het Haagse re-
geringscentrum goed te kunnen gebruiken en aarzelden niet bestuurders uit de
Hollandse bestuurscolleges bij hun plannen te betrekken. Het gunstig stemmen
van vertegenwoordigers uit de Generaliteitscolleges had daar echter weinig zin.
Die bestuursorganen konden geen invloed uitoefenen op de gang van zaken
rondom de Hollandse droogmakerijen en de bedijkers wezen hun schaarse ka-
vels liever toe aan gegadigden van wie wel hulp te verwachten viel. Voor de be-
stuurders op Generaliteitsniveau was het daarom moeilijk, zo niet onmogelijk,
om zich ook in deze polders onder de investeerders te scharen.

Tijdens de opbouw van een nieuw regeringsapparaat in Den Haag na het uit-
breken van de Opstand stapten vele functionarissen vanuit Brussel naar het nieu-
we centrum over. Deze emigranten wisten in hun nieuwe omgeving al snel door
te dringen tot de hoogste ambtelijke echelons. Volgens Knevel bestond de eerste
generatie ambtenaren van de jonge Republiek zelfs voornamelijk uit Brabanders
en Vlamingen.127 Anders dan de uit Zuid-Nederland afkomstige Amsterdamse
kooplieden speelden de naar het noorden getrokken ambtenaren bij de finan-
ciering van de Noord-Hollandse polders echter geen rol van betekenis. Slechts
een enkeling liet zich in de polders zien. We wijzen op rekenmeester Philips Dou-
blet, advocaat-fiscaal Nicolaas van Kinschot en de aan de Oranjes verbonden se-
cretarissen van de Raad van State, vader en zoon Christiaan en Constantijn Huy-
gens. De overgrote meerderheid van de Haagse deelnemers kwam voort uit oude
Hollandse regentenfamilies. Dit had waarschijnlijk te maken met het gegeven
dat de herkomst en sociale status van de Zuid-Nederlanders het hen in later ja-
ren, op een enkele uitzondering na, onmogelijk maakten hoge posities in de
Hollandse bestuurscolleges te bezetten. Aan Leonardus Casembroot, raadsheer
in de Hoge Raad en ingeland in de Wijde Wormer en de Heerhugowaard, lukte
dat wel. Zijn familie was echter al enkele generaties eerder uit Vlaanderen naar
het Noorden geëmigreerd en behoorde dus niet meer tot de nieuwkomers.128

Voordat we deze paragraaf afsluiten willen we nog wijzen op de vele familie-
banden tussen de Haagse bestuurders in de polders, vooral waar het de ‘dienen-
de’ ambtenaren betreft. Dat deze verwantschappen een rol speelden bij het el-
kaar enthousiasmeren tot deelname ligt voor de hand. Een diepgaande analyse
van de vele relaties tussen de betrokken ambtenaren valt buiten het bestek van
dit onderzoek. We beperken ons daarom tot enkele voorbeelden. Wel heel in het
oog springend was de wijd vertakte clan rondom Nicolaas van Kinschot, afkom-
stig uit een van origine Brabantse familie.129 Via zijn zusters was hij gerelateerd
geraakt aan de commiezen Schade en Van der Haer, die op hun beurt weer ver-
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127  Knevel, 2001, 45 e.v. Als voorbeelden van eerste generatie hoge ambtenaren noemt Knevel de griffier
Cornelis van Aerssen, de secretaris van de prins en de Raad van State Christiaan Huygens en thesorier-ge-
neraal Joris de Bie.
128  Navorscher, 1900, 491-498. Smit, 1977, 385.
129  Genealogische en Heraldische Bladen, 5e jrg (1910), 6e jrg (1911) en 7e jrg (1912).



want waren aan de raadsheer Leonardus Casembroot, commies Du Fresne en de
rekenmeester Doublet.130 Nicolaas’ broer Gaspar van Kinschot was een zwager
van de commies Pieter Halling.131 We komen hen allen als investeerder tegen.
Philips Doublet raakte via zijn zoon gelieerd aan Christiaan Huygens en Corne-
lis Musch huwde een dochter van Jacob Cats. Steven Snoeck, commissaris van de
monstering, trad door zijn huwelijk met een zuster van Cornelis Musch eveneens
tot deze familieclan toe.132 Deze korte opsomming pretendeert ten genen dele
volledig te zijn. Zij illustreert wel hoe nauw sommige bij de bedijkingen betrok-
ken ambtenaren aan elkaar gerelateerd waren.

Samenvattend kunnen we stellen dat de Haagse bestuurders nauw betrokken
waren bij de Noord-Hollandse landaanwinning. Niet gehinderd door de grote af-
stand tot het Noorderkwartier namen zij in de door ons onderzochte polders
maar liefst 10 procent van de kosten voor hun rekening.133 Hun grootste bijdra-
ge leverden zij aan de bedijking van de Wijde Wormer, waar bijna de helft van de
nieuwe gronden in Haagse handen kwam. Over het algemeen bleef deelname
beperkt tot representanten uit de Hollandse bestuurscolleges. Alleen in de Wij-
de Wormer namen ook verschillende ambtenaren uit de generaliteitscolleges
aan de bedijking deel. De grote Haagse betrokkenheid vloeide voort uit de poli-
tiek van de bedijkers, gericht op het winnen van medestanders op sleutelposities.
De hoge participatiegraad van de rekenmeesters en rentmeesters illustreert de
hoge verwachtingen die deze functionarissen, met naar wij mogen aannemen
enige kennis van zaken, koesterden ten aanzien van de te behalen rendementen.

7.8  De edelen

Naast de politieke en economische elite kende de maatschappij ten tijde van de
bedijkingen nog een derde groepering waarvan verwacht mag worden dat zij be-
langstelling had voor de landaanwinning: de adel. Van Nierop heeft in zijn ana-
lyse van de Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende
eeuw uitvoerig bij deze bevoorrechte klasse stilgestaan. Nauwkeurig beschrijft hij
wanneer men tot de Hollandse adel behoorde en onder welke voorwaarden men
in de Ridderschap werd opgenomen of ‘beschreven’.134 Leden van de oude adel
vormden een klasse apart. Zij waren niet onderworpen aan het gangbare rechts-
systeem en konden als vertegenwoordigers van het platteland via een collectief
lidmaatschap van de Staten een voor zo’n kleine groepering relatief groot stem-
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130  Nederlandse Leeuw, 93e jrg (1976) kolom 282.
131  H.P. Fölting, 1985, 101-105.
132  Ibidem.
133  Het aandeel van alle Haagse investeerders, dus inclusief de ingezetenen die niet tot de ambtenaren-
kringen behoorden, lag nog iets hoger en bedroeg 12 procent van het totaal.
134  Van Nierop, 1984, 44 en 128.



pel op het beleid van het gewest drukken. Volgens een door Karel V in 1518 aan-
gepaste bepaling dienden de ‘Edele mannen’ zich als edelen te gedragen. Be-
trokkenheid bij activiteiten die ook maar iets met handel te maken hadden, kon
hun adellijke status verloren doen gaan. ‘Zich onthouden van handenarbeid,
handel en nijverheid’, zo vatte Van Nierop deze regel samen, ‘dat waren de ken-
merken van een edelman’.135 Voor hun inkomsten waren de edelen aangewezen
op de opbrengsten van landerijen en heerlijke rechten. Van oudsher bezaten zij
daarom veel grond. Winsten voortkomend uit transacties in onroerend goed wa-
ren eveneens geoorloofd. In deze paragraaf gaan wij na in hoeverre de edelen in-
teresse aan de dag hebben gelegd voor de bedijkingen.

Qua grootte van de groep stelde de adellijke klasse niet veel voor. Het ging
slechts om een beperkt aantal families en als gevolg van uitsterven verminderde
hun aantal snel. In de loop van de zeventiende eeuw liep het aantal adellijke ge-
slachten in Holland terug van ongeveer 25 in 1600 tot 21 in 1650. Aan het eind
van de eeuw was dit aantal nog verder gekrompen tot 12.136 Aangroei van de
oude adel was er niet meer bij. Adelsverheffingen dienden te geschieden door de
vorst.137 De Bourgondische hertogen maakten regelmatig gebruik van hun pre -
rogatief, maar onder de regeringen van Karel V en Filips II kwam het hier vrijwel
niet meer van. De Staten pasten het na de omwenteling op hun college overge-
gane soevereine recht ook nooit meer toe en de numerieke teruggang van de
adel zette zich tijdens de Republiek daardoor in versneld tempo door.138

Wel kwam het regelmatig voor dat regenten door buitenlandse monarchen als
dank voor bewezen diensten in een ridderorde werden opgenomen. De nieuwe
ridders adopteerden een aristocratische levensstijl, maar bereikten als nieuwe
adel toch niet dezelfde status als de oude adel. Zij bleven uitgesloten van de pri-
vileges waar de geboorte-adel aanspraak op kon maken. Tijdgenoten beschouw-
den deze ‘lagere adel’ als ‘nobiles van de derde rang’.139 Onder de Amsterdamse
en Haagse investeerders zijn we al diverse van deze nieuwe ridders tegengeko-
men. Aan machtige regenten en kooplieden als Reinier Adriaansz. Pauw, zijn
zoon Adriaan Pauw, Dirk Jansz. Bas, Anthonie Oetgens en Volkert Overlander en
aan de Haagse bestuurders Johan van Oldenbarnevelt, Albert de Veer, Jacob Cats
en zijn schoonzoon Cornelis Musch was allen deze eer te beurt gevallen.140 Wij
zullen de nieuwe adel verder buiten beschouwing laten, maar ons in het kader
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135  Van Nierop, 1984, 109.
136  Tijdens de Republiek werden diverse, hoog in aanzien staande, kooplieden en regenten van burger-
lijke afkomst door een buitenlandse monarch tot ridder geslagen. De nieuwe ridders werden in Holland
door de ‘geboorte-adel’ niet als zodanig erkend. Tijdgenoten kenschetsten hen als ‘adel van de derde rang’.
Van Nierop, 1984, 34.
137  Van Nierop, 1984, 43.
138  Volgens Van Nierop was dit niet verwonderlijk. Een door de ‘burgerlijke’ Staten afgegeven adelsbrief
zou onder de oude en nieuwe adel in binnen- en buitenland weinig erkenning hebben gekregen: Van Nier-
op, 1984, 43.
139  Van Nierop, 1984, 228.
140  Zie ook het artikel over ‘Nederlanders-ridders in de XVIIe eeuw’: de Navorscher, 14e jrg (1864) 259.



van het onderhavige onderzoek beperken tot de oude adel en meer in het bij-
zonder tot de edelen die waren beschreven in de Ridderschap. Deze selecte
groep telde in de eerste helft van de zeventiende eeuw niet veel meer dan 10 tot
12 leden.141

De invloed van de edelen in het bestuurlijke systeem was na het midden van
de zestiende eeuw sterk afgekalfd. Daarvóór waren zij rijkelijk vertegenwoordigd
in de belangrijkste bestuurlijke organen, zoals het Hof van Holland en de Re-
kenkamer, maar ten tijde van de inpolderingen waren zij daar grotendeels uit
ver dwenen.142 Alleen in de Staten van Holland konden zij bestuurlijk nog een
vuist maken. Het was de laatste politieke machtsbasis die de oude adel restte. Te-
genover de 18 zitting hebbende steden had de Ridderschap weliswaar maar één
stem, maar de daarmee gepaard gaande zeggenschap was groter dan de ge  tals -
ver houdingen doen vermoeden.143 Van Gelder wees er in het geval van de Heer-
hugowaard al op dat er voor de bedijkers in de aanloop naar hun octrooi -
aanvraag voldoende reden was om enkele leden van de Ridderschap te
‘gra ti fieren’.144

De Hollandse edelen behoorden tot de eersten die zich in de zestiende eeuw
met landaanwinning bezig hielden.145 Rond 1560 nam graaf Lamoraal van Eg-
mond het initiatief tot drooglegging van het Egmondermeer en Hendrik van
Brederode volgde zijn voorbeeld met het Bergermeer.146 Jacob van Duvenvoirde
diende omstreeks dezelfde tijd de eerste bedijkingsplannen voor de Wogmeer in,
maar de droogmaking van deze laatste polder liet om allerlei redenen nog ge-
ruime tijd op zich wachten. Pas in 1609 zag Jacob II van Wassenaar, Heer van Ob-
dam, kans het voornemen van zijn grootvader tot een goed einde te brengen.147

Bij de bedijkingen uit ons onderzoek was de betrokkenheid van de edelen
maar bescheiden. Zij ontwikkelden geen initiatieven en als financier traden zij
niet op de voorgrond.148 In alle polders tezamen tellen we slechts 5 leden van de
Hollandse Ridderschap: Aelbrecht van Beieren, Nicolaas van Bouckhorst, heer
van Wimmenum, Jacob Ottoz. van Egmond, heer van Kenenburg, Johan van
Wassenaar, heer van Duvenvoirde en Jacob Oem van Wijngaarden. In de Beem-
ster, Purmer, Wijde Wormer en Starnmeer lieten zij zich in het geheel niet zien
en in de overige polders beperkte hun deelname zich tot hoogstens 2 of 3 repre-
sentanten. Alleen in de Heerhugowaard waren zij relatief goed vertegenwoor-
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141  Voor de samenstelling van de delegatie van de Ridderschap in de Staten van Holland is gebruik ge-
maakt van de presentielijsten in de Resoluties van dit bestuursorgaan: OA Alkmaar inv. nrs. 2456. e.v.
142  Van Nierop, 1984, 187.
143  Brokken en Koolen, 1992.
144  Van Gelder, 1960, 95-96.
145  Brokken, 2000.
146  Reh, Steenbergen en Aten, 2005, 80. Lamoraal van Egmond had toen al ervaring opgedaan met het
droogmaken van kleine meertjes binnen het Geestmerambacht.
147  De Bruin, 2004, 48 e.v.
148  In het begin van de zeventiende eeuw nam Jacob van Duienvoorde, heer van Obdam, het initiatief tot
droogmaking van de Wogmeer. De Bruin, 2004, 50.



digd: 4 van de 9 edelen die in het jaar van verkaveling in de Staten compareer-
den, waren daar van de partij.

Van Teijlingen maakte er in zijn briefwisseling met Van Foreest, tijdens de aan-
loop naar de droogmaking van de Heerhugowaard, geen geheim van dat hij Ael-
brecht van Beieren, Johan van Wassenaar en Jacob Oem van Wijngaarden liever
buiten de deur hield, maar dat hij moeilijk om hen heen kon. Aelbrecht van Bei-
eren, zo schreef Van Teijlingen, zou als ambachtsheer van het dicht bij de Waard
gelegen Schagen ‘groote difficulteyten connen geven’ en wantrouwde hem om-
dat hij ‘contrarie insichten als de Stadt (Alkmaar) soude hebben, tot accommo-
datie vande dorpen’.149 Jacob Oem van Wijngaarden en Johan van Wassenaar
hadden geen belangen in de nabije omgeving, maar de eerste bekleedde ‘aan-
zienlijke ambten’ en de laatste was als zwager van Van Beieren op de hoogte van
de plannen en had laten doorschemeren graag onder de contractanten te wor-
den opgenomen. Van Teijlingen vreesde met de edelen het paard van Troje in
huis te halen, maar vertrouwde erop met de Haagse en Amsterdamse contrac-
tanten voor voldoende tegenwicht te hebben gezorgd: ‘dog wij mogen vertrou-
wen dat d’andere heeren wt den Haege ende van Amsterdam d’stadt sullen hel-
pen’.150 De bedijkers van de Heerhugowaard haalden zelfs nog een vierde ridder
in hun midden, Godert van Rede, beschreven in de Ridderschap van Utrecht en
gehuwd met een zuster van Van Wijngaarden.151

De relatief sterke positie van de edelen in de Heerhugowaard steekt schril af
bij die in de overige polders. Alleen in de Zijpe maakte nog een ander lid van de
Ridderschap deel uit van het college van Hoofdingelanden: Jacob Ottoz. van Eg-
mond, heer van Kenenburg.152 In geen van de andere polders hield de oude adel
zich op bestuurlijk vlak met de droogmakerijen bezig. Van de 26 ridders die in de
periode 1597 – 1643 deel uitmaakten van de Hollandse Statenvergadering waren
er dus maar 4 actief bij de grote bedijkingen betrokken en hebben er slechts 5
geld in gestoken. Als initiatiefnemer wierp, zoals gememoreerd, niemand van
hen zich op.

De bescheiden inbreng van de ridders is verrassend. Van hen mocht een meer
dan gemiddelde belangstelling worden verwacht en zij verkeerden in de gunsti-
ge positie dat de bedijkers moeilijk om hen heen konden. Mogelijkerwijs speel-
de een gebrek aan liquide middelen een rol. Over de financiële positie van de
ridders is maar weinig bekend.153 Van Jacob III van Wassenaar van Obdam werd
gezegd dat hij in 1656 grote moeite had de aankoop van Obdam te financieren.
‘Daer is geen gelt waer mede hij t’betalen (kan). Hij is te kaehl, ho tsall der niet
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149  Van Gelder, 1960, 95.
150  Ibidem.
151  Godert van Rede was in 1618 opgenomen in de Utrechtse Ridderschap: Van Gelder, 1960, 112.
152  Jacob van Egmond’s zuster Elisabeth was gehuwd met Frederik van Zeventer, die als rentmeester van
de Vronen en de Zijpen in de voorgaande decennia intensief bij de polder betrokken was geweest.
153  Van Nierop, 1984, 152.



toe komen’, had de baljuw van het dorp uitgeroepen.154 Deze verklaring lijkt in
zijn algemeenheid echter niet al te waarschijnlijk, daar de edelen in de desbe-
treffende periode hun landbezit sterk uitbreidden.

7.9  Steden

Particulier initiatief en particulier kapitaal waren de pijlers waar de landaanwin-
ning op rustte. De gewestelijke overheid droeg de diverse projecten een warm
hart toe, maar beperkte zich in haar handelen tot juridische steun en het verle-
nen van belastingfaciliteiten Tijdens de bedijking van de Zijpe sprong zij finan-
cieel bij, maar verder bleef de schatkist buiten schot. Geheel anders lag het met
de plaatselijke overheden. In de Zijpe en de Wieringerwaard lieten zij de bedij-
kingen nog aan zich voorbijgaan, maar daarna nam hun interesse snel toe (tabel
7.12). Daar waren uiteenlopende redenen voor. Allereerst lonkte het perspectief
van aantrekkende grondprijzen. Minstens even aantrekkelijk was het de kavels
water, nog voordat de gestage stroom van omslagen op gang kwam, weer van de
hand te doen. Als een stad met kavels was ‘gegratificeerd’ en geen aankoopsom
hoefde te betalen, kon zij al gelijk een aardige winst opstrijken.

Van geheel andere aard was de behoefte invloed te kunnen uitoefenen op de
infrastructuur in en rondom de nieuwe polders. De veranderingen in het land-
schap hadden grote effecten op de handelsroutes naar de steden, zodat markt-
posities werden bedreigd.155 Goede afspraken over nieuwe vaarwegen, sluizen,
bruggen en overtomen waren essentieel, maar niet voldoende. Beter was het om
met enkele vertegenwoordigers in het polderbestuur de ontwikkelingen van na-
bij in de gaten te houden en zonodig bij te sturen. De namens de stad benoem-
de hoofdingelanden en heemraden dienden echter net als alle andere bestuur-
ders te voldoen aan de voorwaarde van een minimale hoeveelheid grondbezit,
meestal 2 kavels per hoofdingeland en 1 kavel voor een heemraad. Ook om deze
reden kon het voor de steden wenselijk zijn een bepaalde hoeveelheid morgen-
talen toegewezen te krijgen. Gezien de grote vraag naar grond was een stedelijk
aandeel lang niet altijd makkelijk te verwezenlijken, maar de desbetreffende
stadsbestuurders stelden zich in hun onderhandelingen met de bedijkers hard
op en maakten maximaal gebruik van hun machtspositie. Zij konden zij zich in
de Staten immers tegen octrooiverlening verzetten.

Purmerend beet de spits af met een forse participatie in de aangrenzende
Beemster en in de Purmer en Wijde Wormer ging het op de ingeslagen weg ver-
der. Edam volgde dit voorbeeld in de Purmer, terwijl Monnickendam zowel in de
Purmer als de Wijde Wormer kavels naar zich toetrok. Alkmaar liet zich pas voor
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154  Brokken, 2000.
155  Aten, 1995, 64-118.



het eerst zien in de nabij gelegen Heerhugowaard en pakte de zaken daar met
126 morgen gelijk rigoureus aan. In de Schermer, waar zo mogelijk nog grotere
belangen voor de stad op het spel stonden, verwierf de stad in eerste instantie
zelfs 700 morgen, om daar uiteindelijk 545 morgen van te behouden.156 Alkmaar
was niet de enige stad met een aandeel in de Schermer. De stedelijke participatie
bereikte daar zijn hoogtepunt. Afgezien van Medemblik, dat zich alleen in de
Heerhugowaard liet zien, namen alle steden uit het Noorderkwartier aan de be-
dijking van de Schermer deel. Ook Amsterdam, dat weinig te duchten had van
deze droogmakerij en dat zich bij voorgaande bedijkingen in het Noorderkwar-
tier afzijdig had gehouden, eigende zich met 200 morgen een aanzienlijk aan-
deel in deze polder toe.

Op het totaal van de investeringen stelden de stedelijke bijdragen niet zoveel
voor. Van de bijna 7,5 miljoen gulden die de zeven bedijkingen met achterhaal-
de kosten vergden, namen de steden 630.000 gulden voor hun rekening, nog
geen 9 procent. Alleen in de Schermer (17 procent) en de Starnmeer (12 pro-
cent) reikte het stedelijk aandeel boven de 10 procent. Voor de kleine steden
ging het niettemin om relatief grote uitgaven. In het geval van Alkmaar, dat tot
de meest draagkrachtige steden van het Noorderkwartier behoorde, gingen de
investeringen, zoals we eerder zagen, de kapitaalkracht van de stad ver te boven.
Met 545 morgen in de Schermer en 125 morgen in de Heerhugowaard moest er
240.000 gulden aan bedijkingsomslagen worden opgebracht. Op een bevolking
van niet veel meer dan 12.000 zielen kwam dat neer op een uitgave van bijna 20
gulden per inwoner.157

De Alkmaarder bestuurders realiseerden zich al snel dat de grote participaties
die zij in de Heerhugowaard en in de Schermer hadden verworven, als een mo-
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156  Toen het polderoppervlak van de Schermer na nieuwe metingen kleiner bleek dan eerst gedacht, was
Alkmaar bereid met 545 morgen genoegen te nemen. De reeds betaalde omslagen over de teruggegeven ka-
vels water ontving de stad terug.
157  Alkmaar telde in 1622 12.417 inwoners: Van der Woude, 1972, 114.

Tabel 7.12  Deelname aan de bedijkingen van stedelijke overheden.

Alk- Amster- Edam Enk- Hoorn Medem- Monni- Purmer totaal
maar dam huizen blik ckendam end

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zijpe (%)
Wieringerwaard (%)
Beemster (%) 1 1
Purmer (%) 3 3 0,8 7
Wijde Wormer (%) 1 4 5
Heerhugowaard (%) 4 2 6
Schermer (%) 9 3 2 1 1 1 0,5 17
Starnmeer (%) 4 5 3 12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bronnen: kavelregisters van de verschillende polders.



lensteen om de nek van de stad kwamen te hangen. Van de 500 morgen in de
Heerhugowaard besloten zij al in een vroeg stadium er maar 120 te behouden;
de rest werd verdeeld onder het grote aantal gegadigden in de stad.158 In de
Schermer kwam het goed uit dat de polder kleiner bleek dan eerst gedacht. Zon-
der tegenspartelen gaf Alkmaar een deel van haar grote belang op en streek de
niet betaalde inkoopsom over de desbetreffende kavels als winst op. Met 545
morgen was de stad echter nog steeds rijkelijk bedeeld. In de Starnmeer kreeg
Alkmaar 45 morgen toegewezen, maar deze participaties werden vrijwel meteen
verkocht. De opbrengst van om en de nabij 40 gulden per morgen kon de stad
goed gebruiken.159

Zelfs met haar afgeslankte investeringen was Alkmaar met afstand koploper
onder de Noord-Hollandse steden (tabel 7.12). Het machtige en veel kapitaal-
krachtiger Amsterdam bleef met haar 200 morgen in de Schermer ver bij Alk-
maar achter. Opvallend is de actieve rol die Purmerend heeft gespeeld. Deze re-
latief kleine stad verwierf niet alleen grond in de drie vlakbij gelegen
droogmakerijen, de Beemster, de Purmer en de Wijde Wormer, maar mengde
zich ook met succes in de strijd om grond in de Schermer en de Starnmeer. Alles
bij elkaar kwam deze stad in het bezit van niet minder dan 247 morgen, verdeeld
over 5 polders. De actieve rol van Purmerend had ongetwijfeld te maken met
haar ligging. Aten heeft hier al op gewezen.160 Vóór de droogmaking van de
Beemster, Purmer en Wormer bestond de omgeving van de stad grotendeels uit
water. In minder dan anderhalf decennium veranderde de situatie radicaal. Het
water maakte plaats voor grote en modern ingerichte veeteeltgebieden. Het was
van levensbelang positief op deze veranderingen in te spelen. De stad deed dat
goed en trok uiteindelijk veel voordeel uit de metamorfose van het omringende
land.

Voor het zover was drukten de almaar terugkerende omslagen echter als een
zware last op de stad. Purmerend telde in de desbetreffende periode aanmerke-
lijk minder inwoners dan Alkmaar en kreeg dus met een relatief nog hogere re-
kening te maken.161 Veelzeggend in dit opzicht is hoe de stad in de Purmer ope-
reerde. Een uitputtende investering was het laatste waar zij op zat te wachten.
Toch drongen de stedelijke bestuurders in eerste instantie aan op een aandeel
van 100 morgen in deze polder.162 De bedijkers voelden zich niet geroepen aan
dit verlangen tegemoet te komen, maar moesten wel rekening houden met de
stad. In plaats van een toezegging van 100 morgen boden zij een afkoopsom van
4.000 gulden aan, een bedrag overeenkomend met de waarde van een gratifica-
tie van 100 morgen bij de min of meer gangbare prijs van 40 gulden per morgen
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158  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 99, 9 april 1627.
159  RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2232.
160  Aten, 1995, 121.
161  Purmerend telde in 1622 2.556 inwoners: Van der Woude, 1972, 114.
162  WA, OA Purmerend inv. nr. 94, 4 april 1620.



‘water’.163 De stadsbestuurders gingen niet op dit voorstel in. Zij hielden vast aan
100 morgen en probeerden het aantal morgen zelfs nog wat op te krikken. On-
dertussen mikten zij ook op een plaats in het college van hoofdingelanden, maar
realiseerden zich dat die wens wel eens niet gehonoreerd kon worden. In dat ge-
val wilden zij voor het geld gaan: ‘dat men dan die voorschreven hondert morgen
achterwege sullen laten, aennemende in plaetse derselver, die voorverhaelde
vier duysent gulden of soe veel meer als eenichsins bedongen can werden’.164 De
stad kreeg echter op beide fronten haar zin en zat nu opgescheept met 100 mor-
gen water en een kostbare investering. Het kwam daarom goed uit dat twee leden
van het stadsbestuur, de vroedschap Matthijs Melisz. en burgemeester Claes
Dirksz. Laeckenkoper, aanboden ieder 20 morgen over te nemen.165 De belan-
gen van de stad waren, zo hoopte men, bij deze regenten in goede handen.166

Men ging graag op het voorstel in en besloot ook de resterende 60 morgen ‘zoo
sij eenichsints connen’ ‘onder de burgerije’ te verkopen.167 Toen dit bijna was ge-
lukt, werd ‘geresolveert, alsoo de morgentalen in de Purmer gront op 25 morgen
nae zijn vercocht, dat burgemeesteren deselve sullen houden voor de stadt’.168

De burgemeesters konden tevreden zijn. Met hun manipulaties hadden zij kans
gezien de investeringsverplichting drastisch omlaag te schroeven, zonder de fel
begeerde vertegenwoordiging in het polderbestuur op te hoeven geven. Ver-
koop van de 75 morgen ‘water’ leverde verder nog een aardige som geld op.

Een soortgelijke ontwikkeling deed zich voor met Edam en Monnickendam.
In 1617 was met de bedijkers van de Purmer overeengekomen dat het octrooi op
naam van de twee steden zou worden aangevraagd en dat zij recht kregen op ie-
der 500 morgen.169 In het akkoord was tevens de clausule opgenomen dat de ste-
den zonder verdere restricties van hun verplichtingen afkonden en wanneer zij
maar wilden ‘de zelfde morgentaalen den meest biedende’ mochten verkopen.
Omdat de steden ook nu weer geen aankoopkosten hoefden te betalen, was dit
een zeer aantrekkelijke regeling. Zowel Edam als Monnickendam behield 100
morgen, hetgeen nog altijd neerkwam op een aanzienlijke investering, maar met
de verkoop van de overige 400 morgen kregen zij een aardige steun in de rug.
Gaan we weer uit van een geschatte verkoopwaarde van de kavels water van 40
gulden per morgen, dan leverde de overeenkomst de steden ieder 16.000 gulden
op. Bij de bedijking van de Wijde Wormer enige jaren later wist Monnickendam
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163  Ibidem. Het gegeven dat de bedijkers liever 4.000 gulden aan de stad Purmerend schonken dan haar
zonder inkoopkosten voor 100 morgen in de bedijking te laten participeren, is weer een aanwijzing voor de
grote vraag naar kavels in deze polder.
164  Ibidem.
165  WA, OA Purmerend inv. nr. 94, 12 april 1620.
166  Op dat moment wist men nog niet dat de verhoudingen tussen de stad en Matthijs Melisz. danig ver-
stoord zouden raken en dat deze burgemeester bij geschillen tussen de stad en de bedijkers van de Purmer
uit eigen belang regelmatig de zijde van de bedijkers koos.
167  WA, OA Purmerend inv. nr. 94, 12 april 1620.
168  WA, OA Purmerend inv. nr. 94, 25 april 1620.
169  WA, OA Edam inv. nr. 439.



opnieuw een dergelijke regeling te treffen.170 Dit keer kreeg de stad slechts 153
morgen toegewezen. Met de verkoop van het grootste deel daarvan, 135 morgen,
kreeg zij voldoende geld in handen om de omslagen van de resterende 18 mor-
gen te voldoen.

7.10  Drijfveren

Groot was de aantrekkingskracht die van de Noord-Hollandse bedijkingen in de
zeventiende eeuw op Hollands welvarende elite uitging. De beleggers stonden in
de rij om één of meerdere kavels te bemachtigen. Zelfs steden mengden zich in
het gedrang om de morgentalen. Maar zo was het niet altijd geweest. De investe-
ringen waren aanzienlijk en dijkdoorbraken en een teleurstellende grondkwali-
teit, zoals in de Zijpe, speelden de investeerders van het eerste uur soms parten.
Toen in 1596 het besluit viel om de Zijpe nogmaals ter hand te nemen, was het
enthousiasme begrijpelijkerwijs niet erg groot. Voor financiering waren de be-
dijkers voor een aanzienlijk deel op de vroegere eigenaars aangewezen. Die
hoopten hun aan het vrije spel van getijden en stuifzand overgeleverde landerij-
en voor weinig geld weer ingedijkt te krijgen. Ook bij de bedijking van de Wie-
ringerwaard was de belangstelling matig, maar daarna keerde het tij. Vanaf de in-
poldering van de Beemster verdrongen kooplieden, regenten en hoge
ambtenaren elkaar om deel te mogen nemen. De vraag naar kavels overtrof het
aanbod en velen moesten worden teleurgesteld.

De vraag naar het waarom van deze grootschalige belangstelling is in de loop
van de tijd herhaaldelijk aan de orde gesteld. De nabij de Zijpe woonachtige
schoolmeester en notaris Dirk Adriaansz. Valcoogh was ongetwijfeld één van de
eersten die zich over de motieven van bedijkers uitliet. In 1599 voegde hij aan
zijn op rijm gesteld verslag van de ontstaansgeschiedenis van de Zijpe een kort
gedicht toe, waarin hij zijn visie kort en bondig samenvatte:

‘Om baet zijn die Sijp-heeren bij een ghecomen
Om baet hebben sij t Sijpdijcken te hant genomen
Om baet hebben sij requesten geschreven
Om baet is haer een goet Octroij ghegheven’.171

Winstbejag is sindsdien door velen als voornaamste drijfveer omarmd.172 Ver-
wonderlijk is dat niet. Projecten met aantrekkelijke rendementen hebben altijd
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170  De bestuurders van Purmerend bedongen dat als Monnickendam haar gronden weer wilde verkopen,
de stad die eerst aan Purmerend moest aanbieden. Alleen als de twee steden het vervolgens niet eens kon-
den worden over de prijs, stond het Monnickendam vrij de grond te verkopen aan ‘sodanige andere per-
soon oock buijten haer stadt, als hen goetduncken sal’. WA, AWWo inv. nr. 4.
171  Valcooch, 1740, 89. Bremer, 1984, 16.
172  De Roever, 1944, 105; De Vries en Van der Woude, 1995, 243; Aten, 1995, 65; Israel, 1996, 368.



in de belangstelling van investeerders gestaan en het tijdvak van de inpolderin-
gen kenmerkte zich door een meer dan gemiddelde hang naar nieuwe, al dan
niet speculatieve, investeringsmogelijkheden. De massale omarming van de ver-
re handel getuigde daar ook van. De ongebreidelde speculatiezucht, die tot ui-
ting kwam in de tulpomanie van de jaren dertig van de zeventiende eeuw, toont
aan dat investeerders bereid waren elke vorm van terughoudendheid van zich af
te schudden, als snelle en makkelijk te verwezenlijken winstnemingen in het ver-
schiet lagen. Van landaanwinning stelden de investeerders zich veel voor. In de
zestiende eeuw was met kleine projecten rond Alkmaar de nodige ervaring op-
gedaan, bij dijkconstructie en bemaling kon men op beproefde technieken te-
rugvallen en ook in ander opzicht kon er bij het droogmaken van meren tech-
nisch gezien weinig misgaan. Ten aanzien van de grond- en pachtprijzen waren
de verwachtingen hoog gespannen. Gedurende vrijwel de gehele periode waarin
de droogmakerijen plaats vonden zaten de grondprijzen in het Noorderkwartier
in de lift en een scenario met een continuering van de prijsstijgingen lag voor de
hand. De prijzen in de nieuwe polders mochten achter blijven bij die op het
oude land en de rendementen bij eerdere projecten vielen misschien tegen,
maar bij een doorgaande groei in de vraag naar land waren de vooruitzichten po-
sitief. Rooskleurig opgestelde begrotingen versterkten de optimistische verwach-
tingen.

In de loop van de twintigste eeuw groeide echter het inzicht dat het met de
winstgevendheid in veel polders minder rooskleurig was gesteld dan tot dan toe
aangenomen. De Roever was één van de eersten die uitvoerig bij de minder flo-
rissante gang van zaken stilstond. Karakteriseerde hij de ontwikkelingen in de
Beemster, in navolging van Vondel, nog als ‘goud uit schuim’, de Heerhugo-
waard zette hij weg als een ‘miserabele polder’.173 Vrijwel alle grote onderne-
mingen stelden teleur. En zelfs in de Beemster en de Purmer, waar de grondprij-
zen zich naar tevredenheid ontwikkelden, moesten de investeerders lang op hun
winst wachten.174 Toch twijfelde De Roever niet aan de intenties van de deelne-
mers aan de opeenvolgende projecten. Hij betichtte ‘de Waardbedijkers’, en met
hen de geldschieters in al die andere projecten, van een ‘ongelooflijke grove spe-
culatie’.175 Volgens hem zagen zij deelname aan een bedijking slechts als middel
tot snelle verrijking. In navolging van de initiatiefnemers in de Heerhugowaard
typeerde hij de participanten als graaiers ‘die meede gaerne een beet souden
hebben’.176

In recente literatuur wordt naar alternatieve motieven gezocht.177 Winstbejag
als drijvende kracht achter het groeiende enthousiasme voor deelname aan land-
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aanwinningsprojecten valt moeilijk te rijmen met de vele teleurstellende erva-
ringen. Een veelheid aan suggesties komt naar voren en daarbij wordt de schijn-
werper vooral gericht op de in de eerste decennia van de zeventiende eeuw
 onder rijke kooplieden optredende mentaliteitsverandering.178 De kapitaal-
krachtige elite begon zich geleidelijk aan af te wenden van activiteiten met een
hoog winstpotentieel maar een onzekere uitkomst, zoals de verre handel. In
plaats daarvan zochten steeds meer vertegenwoordigers uit deze groep hun heil
in minder riskante beleggingen. Landaanwinning voldeed in dit opzicht aan het
gezochte profiel.179 Los daarvan bood landaanwinning de mogelijkheid tot risi-
cospreiding en kon men kapitaal voor lange tijd vastzetten. In de handel waren
de meeste investeringen kortlopend en in de nijverheid was de kapitaalbehoefte
gering.180

Beleggingen in grond worden ook in verband gebracht met de opkomende
hang naar een aristocratische levensstijl. Het bezit van een groot landgoed ver-
schafte de eigenaar prestige: ‘grondbezit gold als voornamer dan handel’.181 De
‘nouveau riche’ imiteerde hiermee de oude adel, die haar kapitaal traditioneel
in grond had vastgelegd.182 Tevens boden de landerijen de gelegenheid tot de
bouw van een luxueuze buitenplaats: ‘wie rijk was wilde dat ook tonen’.183 Hoe-
wel wij daar geen onderzoek naar hebben verricht, moet bij deze laatste hypo-
these hier een kanttekening worden geplaatst. Alom verrezen inderdaad indruk-
wekkende buitenplaatsen, waar de in de grote stad wonende eigenaars de
zomerperiode doorbrachten.184 De prachtig ogende en door bekende architec-
ten gebouwde buitenverblijven brachten ongetwijfeld aanzien met zich mee.
Maar al lieten de bezitters van grote landgoederen en riante hofsteden zich daar-
op voorstaan en beleefden zij veel genoegen aan hun mooie onderkomens, het
lijkt onwaarschijnlijk dat het vooruitzicht hierop bij besluitvorming tot participa-
tie een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Als het de beleggers vooral om pre-
stige was te doen, valt moeilijk te verklaren waarom zij zo vaak aan meer dan één
bedijking deelnamen. Ruim 100 van onze investeerders, op een totaal van iets
meer dan 700, waren bij meerdere polders betrokken. Voor een landgoed met
een imponerende buitenplaats konden ze met één investering volstaan. Moeilijk
valt vanuit die optiek ook uit te leggen waarom de investeerders het vaak niet bij
hun oorspronkelijke aanschaf lieten zitten. In alle polders kwam het voor dat zij
na verloop van tijd land bijkochten. Deze handelwijze valt maar op één manier te
interpreteren: poldergrond werd als een financieel aantrekkelijke belegging ge-
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178  Roorda, 1980, 221-240; Enthoven, 1999, 232; Zandvliet, 2007, XV-XVII.
179  Aten, 2007, 45.
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181  Zijp, 1957, 44.
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183  Van Dam, 2004, 139; Zandvliet, 2007, XXXI.
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zien. Het is trouwens de vraag of veraf gelegen en moeilijk bereikbare polders als
de Zijpe of de Heerhugowaard wel zo geschikt waren om rijkdom te etaleren.
Staan wij stil bij de talrijke kleinere beleggers in de Schermer, dan komen we tot
dezelfde conclusie. Status leverde een bezit van een paar morgen niet op. Een
grote hofstede lag bij hen zeker niet in de bedoeling. Deze participanten kwa-
men hoogstwaarschijnlijk slechts met financiële oogmerken op de bedijking af.
Of winstbejag daarbij het hoofdmotief vormde, of dat andere financiële overwe-
gingen de doorslag gaven, valt op grond van de beschikbare gegevens moeilijk
vast te stellen.

De steden die grond bemachtigden, ging het zeker niet om aanzien. Grond-
bezit was noodzakelijk voor een plaats in het college van hoofdingelanden, maar
daartoe voldeden één of twee kavels al. Zo kon Alkmaar in de Schermer volstaan
met 60 morgen. In plaats daarvan claimde de stad 700 morgen. In de Heerhugo-
waard bedong Alkmaar eveneens meer kavels dan vereist en eenzelfde verschijn-
sel deed zich voor met Purmerend, Edam en Monnickendam in de Beemster, de
Purmer en de Wijde Wormer. De steden hoopten slechts er financieel beter van
te worden. Hierbij moeten we ons realiseren dat zij geen aankoopsom hoefden
te betalen, zodat ze bij vroegtijdige verkoop van hun kavels water al gelijk een
aardige winst konden opstrijken.

7.11  Samenvatting en conclusies

De Noord-Hollandse landaanwinning tijdens de Gouden Eeuw kwam in twee fa-
sen tot stand. De eerste ronde van activiteiten, gekenmerkt door de droogma-
king van meertjes rond Alkmaar en in het Geestmerambacht en drie ongelukkig
afgelopen pogingen tot bedijking van de Zijpe, eindigde abrupt met het uitbre-
ken van de Opstand in 1568. Pas in de jaren negentig kwam de gang er weer in
(bijlage 1). De tot dan toe uitgevoerde projecten zetten de toon, maar vergele-
ken bij de stroomversnelling waarin de landaanwinning na de eeuwwisseling te-
rechtkwam, ging het om niet meer dan een bescheiden begin. De drooggelegde
meertjes vertegenwoordigden niet meer dan 7 procent van het in de periode tot
1650 aangewonnen areaal. Nog maar weinig prominenten zagen brood in deze
vorm van kapitaalsinvestering. Naast lokale bestuurders, voornamelijk uit Alk-
maar, komen we niettemin al enkele bekende namen tegen, zoals die van de ede-
len Lamoraal van Egmond en Hendrik van Brederode en de Haagse bestuurders
Johan van Oldenbarnevelt, rekenmeester Philips Doublet en de raadsheer Nico-
laas Cromhout.185 Maar daarmee hebben we het wel zo ongeveer gehad. Om zijn
plannen tot bedijking van de Zijpe te verwezenlijken, deed Jan van Scorel een be-
roep op geldschieters aan de beurs van Antwerpen. Bij de vierde en definitieve

7  De investeerders 469

185  Boekel en Keizer, Warmenhuizen (z.j.), 117 en 200.



bedijking van de Zijpe was de belangstelling van Hollands economische en maat-
schappelijke elite voor deze betrekkelijk nieuwe vorm van geld beleggen nog
steeds gering. De overheid moest er zelfs aan te pas komen om alle kavels aan de
man te brengen. De periode van spectaculaire vermogensgroei kwam net op
gang en de stedelijke bestuurders en kooplieden stopten hun aandacht, energie
en kapitaal liever in het openleggen van de nieuwe handelsgebieden.

In de Wieringerwaard kon overheidssteun achterwege blijven en zien we de
animo onder vooral Alkmaarse regenten al enigszins toenemen. De Amsterdam-
se kooplieden van naam en faam lieten het hier echter nog grotendeels afweten.
Pas bij de droogmaking van de Beemster distantieerde de welgestelde elite zich
niet langer van deze activiteit. Niet alleen politieke machthebbers, maar ook de
grote kooplieden stonden nu vooraan in de rij om kavels te bemachtigen. Aan
kapitaal was niet langer gebrek. In de Beemster overtrof de vraag het aanbod al
en bij de Heerhugowaard en Schermer hadden de bedijkers grote moeite zich de
belangstellenden van het lijf te houden. Gegadigden werden teleurgesteld of
moesten met minder grond genoegen nemen dan waarop zij hun zinnen had-
den gezet.

Deze onbalans was van grote invloed op de samenstelling van het investeer-
dersbestand in de later klaargekomen polders. De bedijkers hadden het voor het
zeggen wie zij bij hun onderneming betrokken. Met kavels als smeergeld wonnen
zij invloedrijke functionarissen voor hun project en vergrootten zij de kans op
een voorspoedige gang van zaken. Voortaan was het moeilijk om zonder een
vooraanstaande positie in het politieke krachtenveld als financier tot de bedij-
kingen te worden toegelaten. Daarnaast gaven de bedijkers voorrang aan ver-
wanten en zakenrelaties. Als gevolg daarvan trokken ingezetenen van Amster-
dam en Alkmaar en hoge Haagse ambtenaren bij toerbeurt aan het langste eind.

Over het geheel genomen voerden Amsterdamse financiers de boventoon. In
de Beemster en de Purmer vormden zij zelfs een meerderheidsbelang. Kooplie-
den en regenten, vertegenwoordigers van de oude orde zowel als nieuwkomers,
zij droegen allen in ruime mate aan de financiering van de bedijkingen bij. Nu-
meriek waren de Amsterdamse burgemeesters en vroedschappen in de minder-
heid ten opzichte van de kooplieden, maar afgezet tegen de beperkte omvang
van hun groep waren zij opvallend dominant aanwezig. Hun hoge participatie-
graad is een aanwijzing voor de belangstelling van de gevestigde orde voor deze
investeringsmogelijkheid. Omdat de bestuurders een interessante doelgroep
voor de bedijkers vormden, was het voor hen betrekkelijk makkelijk om tot de
bedijkingen te worden toegelaten. Bij de latere droogmakerijen nam hun aan-
deel alleen maar toe.

Onder de deelnemende kooplieden bevonden zich velen die een stempel op
de nieuwe handel drukten. Kooplieden met grote belangen in de nieuwe han-
delscompagnieën, schroomden niet om zich ook in de polders te laten gelden,
in bestuurlijk opzicht en als financier. Net als bij de nieuwe handelscompagnieën
liep er geen scherpe scheidslijn tussen de oude garde en de nieuwkomers. Zo was
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er een belangrijke rol weggelegd voor uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige
kooplieden. In de Beemster overvleugelden zij hun autochtone collega’s zelfs.
De uit Antwerpen afkomstige Dirk van Os, die een leidende positie onder de be-
dijkers bekleedde, was hier ongetwijfeld mede debet aan. Bij de latere droogma-
kerijen was het aandeel van de immigranten minder spectaculair. Het is niette-
min opmerkelijk dat de nieuwkomers nog steeds zoveel kavels in handen kregen.
Zij waren immer uitgesloten van sleutelposities in het politieke bestel en dat
maakte het moeilijk daarvoor in aanmerking te komen. Hun animo om te parti-
ciperen bleef echter recht overeind.

Ook de regenten uit Alkmaar en Hoorn waren rijkelijk vertegenwoordigd, zij
het alleen in de nabij gelegen polders. Voorafgaand aan de bedijkingen van de
Heerhugowaard en de Schermer onderhandelden zij op het scherp van de sne-
de, bedongen een groot aantal kavels voor hun stad en zorgden daarbij goed
voor zichzelf. De burgemeesters en vroedschappen stonden niet alleen in hun
belangstelling; zij kregen gezelschap van allerlei andere overheidsfunctionaris-
sen. Anders dan in Amsterdam speelde de niet tot de regentenkringen doorge-
drongen burgerij in deze steden een bescheiden rol. Enerzijds was het voor deze
groep moeilijker aan de bak te komen, anderzijds was hun financiële draag-
kracht beperkt. Niettemin lieten Alkmaarders als geldschieters in de Schermer
alle andere steden ver achter zich

Voor de bestuurders uit de kleinere steden van het Noorderkwartier was deel-
name aan de landaanwinning vaak te hoog gegrepen. Waarschijnlijk liet hun ver-
mogenspositie deelname niet toe. Zelfs in polders waar hun medewerking als ge-
volg van de ligging van hun steden onmisbaar was, waren zij maar spaarzaam
vertegenwoordigd. Ook de oude adel liet zich bij de grote bedijkingen opmer-
kelijk weinig zien. Of het de edelen aan geld ontbrak of dat er andere motieven
in het spel waren, is niet duidelijk. Groot was daarentegen de betrokkenheid van
de Haagse bestuurders. Geheel in lijn met onze hypothese dat er de bedijkers
veel aan was gelegen invloedrijke bestuurders bij hun onderneming te betrek-
ken, vinden wij talrijke raadsheren en rekenmeesters in de polders terug, vooral
vertegenwoordigers van de Hollandse bestuursorganen.

Naast de vele particulieren mengden zich in de loop van de tijd steeds meer
steden in de strijd om de kavels. Zij wisten soms grote pakketten toegewezen te
krijgen, vaak meer dan waarop zij hun zinnen hadden gezet. Een deel daarvan
werd, nog voordat de werkzaamheden een aanvang namen, met winst verkocht.

Tegen de achtergrond van de vaak povere rendementen bij eerdere projecten
doet het enthousiasme dat zoveel beleggers voor de landaanwinning aan de dag
legden, op het eerste gezicht wonderlijk aan. In de recente literatuur komen we
dan ook regelmatig suggesties voor andere motieven dan winstbejag tegen. Par-
ticipatie in een bedijking bood de mogelijkheid tot risicospreiding en belegging
op de lange termijn. Daarnaast worden grondbezit en imposante buitenplaatsen
als statussymbolen voor de welgestelde elite als mogelijke drijfveer naar voren ge-
bracht. De uit het onderhavige onderzoek naar voren gekomen gegevens laten
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geen harde uitspraken over al deze hypotheses toe. Wel duiden diverse waarne-
mingen erop dat deelname in een bedijking, ondanks alle teleurstellende erva-
ringen, vanuit financieel oogpunt nog steeds als aantrekkelijk werd gezien. De
geldschieters werden in hun positieve verwachtingen gesteund door een niet af-
latende opwaartse druk op de grondprijzen, ook nog ten tijde van aanmelding
voor deelname aan de latere droogmakerijen, zoals die van de Schermer en de
Starnmeer.

In lijn met hun hooggestemde verwachtingen waren de participanten bereid
hoge bedragen neer te leggen. Gemiddeld belegden zij ruim 9.000 gulden de
man, drie keer zoveel als de aandeelhouders van de VOC in Amsterdam in 1602.
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