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8  Samenvatting en conclusies

In de historiografie komen we sterk uiteenlopende berichten tegen over de ren-
dementen behaald in de grote Noord-Hollandse landaanwinningsprojecten. Zo
staat de Beemster te boek als een ‘lofwaerdige dycagie’, een in financieel opzicht
uiterst geslaagde onderneming.1 De slechts twee decennia later ter hand geno-
men Heerhugowaard kreeg daarentegen het stempel ‘miserabel’ opgeplakt.2 De
gang van zaken in deze polder viel dermate tegen, dat enkele decennia na droog-
making serieus werd overwogen de polder maar weer onder water te laten lopen:
‘beter goed viswater dan slechte landbouwgrond’.3 Veel meer om deze typerin-
gen en beweringen te staven dan wat juichtonen van Leeghwater en Vondel ten
aanzien van de Beemster en enkele in sombere bewoordingen gestelde verzoek-
schriften van de Heerhugowaardse bestuurders aan de Staten hebben we echter
niet.4 En op de objectiviteit van deze bronnen valt wel wat aan te merken. Zij al-
len hadden immers belang bij een overdreven voorstelling van zaken.

Ook in ander opzicht weten we eigenlijk nog weinig van de financiële achter-
gronden van de vele bedijkingsprojecten. In deze studie is een poging onderno-
men althans gedeeltelijk in dit hiaat te voorzien. Daartoe zijn de volgende on-
derzoeksvragen geformuleerd: hoe hoog waren de investeringen, wat leverde
deelname aan een bedijking op en wie waren de geldschieters? De voor studie ge-
selecteerde polders – de Zijpe, de Wieringerwaard, de Beemster, de Purmer, de
Wijde Wormer, de Heerhugowaard, de Schermer en de Starnmeer – vertegen-
woordigen met elkaar 80 procent van de landaanwinst in het Noorderkwartier
tot 1650 en 86 procent van die in de periode 1597-1650. Het betreft twee bedij-
kingen van buiten de zeedijken opgeslibde gronden en zes relatief grote droog-
makerijen. Projecten uit de periode vóór 1597 komen in onze selectie niet voor,
evenmin als inpolderingen van kleine meertjes, hoewel die laatste numeriek in
de meerderheid waren. Van kleine polders zijn doorgaans maar weinig gegevens
uit de beginjaren bewaard gebleven. Bij het trekken van conclusies moet van-
zelfsprekend met deze onevenwichtigheid rekening worden gehouden. Van de
Zijpe is alleen de laatste en definitieve bedijking van 1597 bij het onderzoek be-
trokken.

1  De Roever, 1944, 83-95.
2  Ibidem.
3  Van de Ven, 2003, 164.
4  Hasselt, 1838, 21, 28-30; De Roever, 1944, 116 en RAA, AWH inv. nr. 151 (octrooiaanvraag uit 1674) en
RAA, OA Alkmaar inv. nr. 2205 (octrooiaanvragen uit 1746 en 1790).



Om de hoogte van de investeringen vast te kunnen stellen, is het van belang de
periode van bedijking af te kunnen bakenen. Welke inkomsten en uitgaven zijn
gerelateerd aan de totstandkoming van een landaanwinningsproject en vanaf
wanneer dienen ze tot onderhoud van de gereedgekomen polder? Een scherpe
overgang in de tijd doet zich vanzelfsprekend niet voor en de rekeningboeken la-
ten zich hier niet over uit. Deze problematiek hebben we omzeild door de bedij-
kingsperiode te definiëren als de termijn waarin de jaarlijkse uitgaven bedui-
dend hoger waren dan daarna. In deze gesimplificeerde benaderingsmethode
beschouwen we alle uitgaven in de desbetreffende periode als gerelateerd aan de
bedijking, terwijl die daarna alleen nog maar voor onderhoud dienden. Aan de
inkomstenkant is een gelijksoortige aanpak gehanteerd. De hoogte van de bedij-
kingsinvestering is berekend door sommatie van alle bedragen die in de jaren
van hoge en elkaar snel opvolgende omslagen binnenkwamen. Alleen ten aan-
zien van de totstandkoming van het uiteindelijke molenbestand is voor een an-
dere aanpak gekozen. Optimalisatie van de bemaling nam doorgaans meerdere
decennia in beslag. Aangezien de daartoe benodigde aanpassingen goed traceer-
baar zijn, hebben we ook deze later plaats vindende uitgaven in het totaal van de
bedijkingskosten meegenomen.

Van een aantal polders zijn de rekeningboeken, onze voornaamste bron van
informatie, incompleet. Maar hier werkt in ons voordeel dat de benodigde mid-
delen voornamelijk door middel van omslagen bijeen werden gebracht. Hoogte
en frequentie van de omslagen zijn meestal ook buiten de rekeningboeken om
nog terug te vinden en zo kunnen we ons toch een idee vormen over de hoogte
van de investering en daarmee van de kosten van bedijking. Alleen het archief
van de Wieringerwaard laat het in dit opzicht geheel afweten.

De bedijkingskosten liepen uiteen van een half miljoen gulden in de Zijpe en
Wijde Wormer tot 2,5 miljoen gulden in de Schermer. Gezamenlijk vergden de
zeven projecten waarvan de uitgaven zijn achterhaald bijna 8 miljoen gulden. Op
basis van deze uitkomst schatten we de totale kosten van landaanwinning in het
Noorderkwartier in de periode vóór 1650, dus inclusief de droogmaking van alle
kleine meren, op 9,5 à 13 miljoen gulden.

Alles bij elkaar ging het om veel geld, anderhalf à twee keer zoveel als bijvoor-
beeld bij de oprichting van de VOC in 1602 werd opgehaald. De verschillende
Kamers van deze nieuwe onderneming brachten gezamenlijk 6,4 miljoen gulden
bijeen. Deze vergelijking gaat echter enigszins mank. De polders kwamen over
een periode van ruim een eeuw tot stand, terwijl het geld voor de VOC in één
keer bijeen werd gebracht. Beperken we ons tot de bedijking van één enkele pol-
der, dan is het bedrag dat met het meest kostbare project uit de gehele reeks was
gemoeid, de droogmaking van de Schermer (2,5 miljoen gulden), beduidend
kleiner. Voor het bij de afzonderlijke Kamers ingelegde kapitaal doet het echter
nog steeds niet onder. Alleen de Kamer van Amsterdam (3,7 miljoen gulden)
haalde meer geld op. De bedragen die de investeerders individueel in de door
ons onderzochte landaanwinningsprojecten inlegden, waren beduidend hoger
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dan in de VOC. Gemiddeld belegden zij ruim 9.000 gulden de man, drie keer zo-
veel als waarvoor de aandeelhouders van de VOC in Amsterdam in 1602 inte-
kenden.

Per aangewonnen hectare varieerden de kosten sterk. Verreweg het minste
geld waren de deelnemers kwijt in de Zijpe. De herstelwerkzaamheden in deze
polder – na drie eerdere bedijkingspogingen hoefden de bedijkers niet geheel
opnieuw te beginnen – kostten 200 gulden per hectare. In dit bedrag zijn alle be-
dijkingskosten verdisconteerd, dus ook die voor de op dat moment nog niet be-
lastingplichtige egalementsgronden en nollen van inferieure kwaliteit, ruim de
helft van het totale polderoppervlak.

Van de droogmakerijen scoorde de Beemster het laagst: 260 gulden per hec-
tare. Bij latere projecten werd het nieuwe land steeds duurder. In de Schermer
waren de participanten twee keer zoveel voor een hectare kwijt als hun voorgan-
gers in de Beemster, in de Starnmeer zelfs vier keer.

Het herstel van de dijken vormde de grootste kostenpost in de Zijpe. In de
droogmakerijen lag dat anders. Daar ging het meeste geld naar de aankoop van
een strook land rondom het droog te leggen meer. Deze post kon tot 30 procent
van de totale uitgaaf in beslag nemen. Omdat de desbetreffende grond, bestemd
voor aanleg van de ringdijk en de ringvaart, grotendeels werd verdolven, ging er
bij droogmaking ook veel land verloren. In de Schermer kwam dit neer op circa
5 procent van het aangewonnen areaal. De andere grote uitgavenposten, die
voor de ringdijk en de ringvaart, de molens en de infrastructuur, ontliepen el-
kaar procentueel niet zoveel. Zij waren ieder afzonderlijk goed voor tussen de 10
en 20 procent van de totale kosten.

Aan de grote verschillen in bedijkingskosten per hectare lagen meerdere fac-
toren ten grondslag. Als belangrijkste noemen we schaalgrootte, geldontwaar-
ding en door derden, met name het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen, opgelegde maatregelen. Ten aanzien van eerstgenoemde parameter wa-
ren de grote polders sterk in het voordeel, zij hadden een relatief korte ringdijk.
De Starnmeer en iets mindere mate de Wijde Wormer waren in dat opzicht dui-
delijk in het nadeel.

De in de eerste helft van de zeventiende eeuw voortgaande groei van de eco-
nomie, met oplopende prijzen van arbeid en grond, dreef de kosten van bedij-
king in de loop van de tijd steeds meer op. De stijging van de kosten in de Scher-
mer ten opzichte van die in de Beemster als gevolg van deze factor wordt op bijna
50 procent geschat. Kostenverhogend werkten ook de maatregelen ter compen-
satie van de sterke verkleining van de Schermer- en Raaksmaatsboezem als ge-
volg van de opeenvolgende droogmakerijen. De bestuurders van Uitwaterende
Sluizen en het waterschap dat de Raaksmaatsboezem beheerde maakten zich
hier terecht grote zorgen over. Aanvankelijk vielen de financiële consequenties
van de door hen gestelde eisen nog wel mee. In de Heerhugowaard zagen de be-
dijkers hun uitgaven als gevolg hiervan met niet meer dan 8 procent omhoog-
gaan en dat terwijl de polder zich gedwongen zag 12 strijkmolens voor haar re-
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kening te nemen. Veel zwaarder kregen de Schermer en Starnmeer het te ver-
duren. In de Schermer schoten de kosten als gevolg van de aanleg van twee nieu-
we uitwateringen en de verplichting tot het graven van een wel zeer brede ring-
vaart met ongeveer de helft omhoog. Van de Starnmeer ontbreken de gegevens
voor een betrouwbare raming, maar bij deze droogmakerij waren de financiële
consequenties waarschijnlijk nog groter.

Al deze factoren bijeengenomen kwam de Beemster er het goedkoopst vanaf.
De polder was groot, kwam al in een vroegtijdig stadium tot stand en moest wel-
iswaar een nieuwe uitwatering aanleggen, maar kon voor al haar vaarten met be-
scheiden afmetingen volstaan. De Schermer profiteerde eveneens van schaal-
grootte, maar zag de kosten als gevolg van prijsstijgingen en de door
Uitwaterende Sluizen opgelegde maatregelen sterk omhoog gaan. In de Starn-
meer zat alles tegen. Het is dan ook geen wonder dat de bedijkingskosten per
hectare daar zo hoog uitvielen.

De inpolderingskosten van een buitendijks gebied als de Zijpe laten zich moei-
lijk vergelijken met die van een droogmakerij. Op het wad hoefde geen land te
worden onteigend, zodat de bedijkers een grote kostenpost bespaard bleef. De
hoge ligging van de polderbodem werkte eveneens gunstig uit. De polder kon
met een eentrapsbemaling volstaan. De zeewerende dijken daarentegen kostten
veel geld. Grotere afmetingen en afwijkende constructietechnieken waren daar
debet aan. Toch lag de bedijkingsuitgaaf per aangewonnen hectare in deze pol-
der het laagst, en dat terwijl de kosten over nog niet de helft van het polderop-
pervlak werden omgeslagen. Hier speelt vanzelfsprekend mee dat bovenstaande
analyse betrekking heeft op de vierde bedijking van de Zijpe. Grote stukken van
de ringdijk verkeerden bij aanvang van de werkzaamheden nog in goede staat.

Het benodigde kapitaal werd vrijwel geheel door de deelnemers aan de bedij-
kingen bijeengebracht. Voor iedere morgen waarop zij hadden ingeschreven
dienden zij regelmatig omslagen te betalen. Pogingen om dorpen of ambachten
die profijt hadden van de nieuwe dijken mee te laten betalen, leverden weinig tot
niets op. Inkomsten uit andere bronnen waren er ook nauwelijks. Er werd nu en
dan wel geld geleend, maar de aangegane schulden werden liefst zo snel moge-
lijk weer afgelost. Alleen in de Schermer en de Starnmeer stonden de bedijkers
aan het eind van de bedijkingsperiode noemenswaardig in het rood. Hier werd
6 (Schermer) tot 13 (Starnmeer) procent van de uitgaven met vreemd geld gefi-
nancierd. Dat men bij deze twee droogmakerijen bereid was de ingelanden met
een substantiële schuld op te zadelen, kan te maken hebben met de daar onver-
wacht hoog uitvallende uitgaven. Misschien wilden de bedijkers de participan-
ten, althans op de korte termijn, enigszins ontzien.

Wie wilde deelnemen aan een bedijking, moest zich voor enkele tientallen gul-
dens per morgen inkopen. Het geld dat daarmee binnenkwam stond los van de
omslagheffing tijdens de bedijkingsjaren. Formeel diende de opbrengst om de
kosten in de aanloopfase naar het octrooi te dekken. Het opgehaalde bedrag was
echter beduidend groter en het batig saldo verdween waarschijnlijk in de zakken
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van de bedijkers. Het leverde hen vele duizenden guldens per persoon op. Niet
iedereen hoefde te betalen. Deelnemers die de bedijkers graag bij hun onder-
neming betrokken, werden van de inkoopsom vrijgesteld.

De vraag naar het rendement op ingelegd kapitaal, de tweede onderzoeks-
vraag, laat zich niet in een enkel antwoord vangen. Daarvoor is de materie te
complex. Per polder en afhankelijk van het moment waarop de balans wordt op-
gemaakt, loopt het resultaat uiteen. Ook binnen een polder verschilden de ka-
vels sterk in kwaliteit en komen we een grote variëteit aan prijzen en rendemen-
ten tegen. We kunnen daarom niet meer dan een globaal beeld schetsen.
Opmerkelijk is de gevonden tweedeling. De investeerders in de Wieringerwaard,
de Beemster en de Purmer kwamen, na een moeizame aanloopperiode, goed
aan hun trekken, terwijl deelname in de overige polders voor het merendeel van
de participanten slecht uitpakte. Spectaculaire rendementen zoals behaald in de
handel, vooral na de snelle expansie van het Amsterdamse netwerk, komen we
nergens tegen, ook niet in de Beemster.

In de jaren direct na verkaveling waren de opbrengsten overal pover. Het wa-
terbeheer liet nog te wensen over en ontginning nam doorgaans meerdere jaren
in beslag. Het land leverde weinig op en zelfs in de uiteindelijk goed renderende
polders was voorlopig sprake van een negatief exploitatiesaldo. Na verloop van
tijd sorteerden de ontginningsactiviteiten echter effect en brachten de landerij-
en meer op dan de eigenaren aan vaste lasten kwijt waren. In alle polders zien we
dan een stijging van de grond- en pachtprijzen, zij het niet overal in hetzelfde
tempo. Maar deze ontwikkeling hield niet onbeperkt aan. Een omslag in de eco-
nomie speelde de ingelanden parten. In de jaren veertig van de zeventiende
eeuw vlakten de prijsstijgingen af, net als in het omringende oude land, en na
een piek in de jaren vijftig zette een daling in, eerst aarzelend, in de laatste de-
cennia van de eeuw steeds sneller. De grondprijzen reageerden daarbij eerder en
heftiger dan de pachtprijzen.

In de Beemster zagen de ingelanden hun investering ruim tien jaar na verka-
veling met een redelijk rendement beloond: verpachting resulteerde in een ba-
tig saldo op de jaarlijkse exploitatierekening ter grootte van 4 à 5 procent van de
oorspronkelijke investering. Bij berekening van dit percentage is geen rekening
gehouden met lagere opbrengsten en zelfs negatieve exploitatiesaldi in de voor-
afgaande periode. Rond 1630 bedroeg de exploitatiewinst al 10 procent en in de
topjaren halverwege de zeventiende eeuw werd een piek bereikt van om en de
nabij 14 procent. Ook de grondprijzen in de Beemster lieten een bevredigende
ontwikkeling zien. Die reikten al direct boven het niveau van de investering uit
en liepen uiteindelijk op tot 5 maal het geïnvesteerde bedrag. Begin jaren dertig
kwam dit neer op een waardevermeerdering van het ingelegde kapitaal met 7
procent per jaar. Daarna stegen de prijzen minder hard. Toch bedroeg het gecu-
muleerde rendement op basis van de grondprijsontwikkeling een tiental jaren la-
ter nog 4 à 5 procent. Tellen we hier de exploitatiewinst bij op, dan wordt duide-
lijk dat de deelnemers aan de bedijking van de Beemster, of hun nazaten, na
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verloop van tijd een aantrekkelijke winst opstreken. We mogen ons echter niet
blind staren op de gouden jaren in het midden van de eeuw. Als we de lage op-
brengsten in de beginperiode meewegen, blijft er van de mooie cijfers bedui-
dend minder over. Gebrek aan gegevens laat een gedetailleerde berekening niet
toe, maar cumulatief zal het gecombineerde rendement van exploitatie en
grondprijsontwikkeling niet ver boven de 10 procent per jaar zijn uitgekomen.

In de Purmer stegen de pachtprijzen sneller en liepen ze nog wat verder op
dan in de Beemster, maar als gevolg van hogere investeringskosten ontliepen de
uiteindelijke rendementen in de twee polders elkaar niet veel. Van de overige bij
dit onderzoek betrokken polders kwamen alleen de grond- en pachtprijzen in de
Wieringerwaard in de buurt van die in de genoemde twee droogmakerijen. Om-
dat we slechts een slag kunnen slaan naar de hoogte van de investeringen in deze
polder, kunnen we geen harde uitspraak doen over de behaalde rendementen.
Dat de investeerders ook in de Wieringerwaard redelijk aan hun trekken kwa-
men, is echter aannemelijk.

De participanten in de Wijde Wormer, de Heerhugowaard en de Schermer ver-
ging het minder goed. Naast een teleurstellende bodemkwaliteit kampten deze
polders met hardnekkig onkruid en in de Wijde Wormer ook nog eens met een
drassige bodem. Verder troffen de grondeigenaren het slecht dat er al betrekke-
lijk kort na bedijking een einde kwam aan de opgaande lijn van grond- en pacht-
prijzen in het Noorderkwartier. Tijdens de piek rond het midden van de zeven-
tiende eeuw werden de exploitatiekosten bij verpachting maar net door de huur
gedekt. Berekend op de eertijds gedane investering bedroeg het jaarlijkse batig
saldo hooguit 2 (Heerhugowaard en Schermer) tot 4 (Wijde Wormer) procent.
Compensatie voor eerder geleden exploitatieverliezen was er niet bij. Wel kon
men overal al snel na verkaveling zijn grond zonder verlies van de hand doen. In
de jaren vijftig kwamen de grondprijzen overeen met een waardestijging van het
geïnvesteerde kapitaal van 1 à 2 procent per jaar. Betrekken we de ontwikkeling
van de grondprijs samen met de exploitatiesaldi in onze beschouwing, dan kwa-
men de investeerders er nog steeds bekaaid vanaf.

Illustratief voor de slechte gang van zaken zijn de ervaringen van Alkmaar in de
Heerhugowaard en de Schermer. De stad had in beide droogmakerijen een groot
aandeel bedongen. Om de stadskas te ontzien, werden de investeringen gefinan-
cierd met leningen. Zodra dat kon verpachtte de stad haar kavels, maar in lijn met
de boven geschetste ontwikkelingen leverde dat weinig op. Een negatief exploi-
tatiesaldo in de eerste jaren en een hoge rentelast dwongen de stad zelfs nieuwe
leningen af te sluiten, met als gevolg een alsmaar verder oplopende schuld. In 1642,
zeven jaar na de verkaveling in de Schermer, bedroeg deze voor beide polders sa-
men 300.000 gulden. De pachtsom dekte ondertussen wel de exploitatiekosten,
maar om de toenemende rentelast te kunnen voldoen, moest de stad zich alsmaar
dieper in de schulden steken en zelfs kavels verkopen. Het grondbezit van de stad
kalfde snel af. Van de 545 morgen die Alkmaar in 1635 in de Schermer kreeg toe-
gewezen, had zij twintig jaar later nog maar 120 morgen in bezit.
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Het slechtst kwamen de investeerders in de Starnmeer er vanaf. Qua landhuur
en grondprijs deed deze polder niet veel voor de Schermer of de Heerhugo-
waard onder, maar afgezet tegen de veel hogere investeringskosten was dat vol -
strekt onvoldoende. Daar kwam nog bij dat de ingelanden in deze relatief kleine
polder ook na inpoldering met hogere omslagen werden belast. Positieve rende-
menten waren er voor hen niet bij. Zelfs gedurende de jaren vijftig van de ze-
ventiende eeuw bleef de grondwaarde ver onder het investeringsniveau en lever-
de exploitatie van de duur verworven kavels verlies op.

Ook in de Zijpe beleefden de ingelanden over het algemeen weinig plezier van
hun investering. De grondprijzen in de zogenaamd contribuabele polders ste-
gen weliswaar tot ruim boven de gedane investering, maar het gecumuleerde
rendement bleef beperkt tot enkele procenten. Met de jaarlijkse exploitatieop-
brengsten was het nog slechter gesteld. Het duurde geruime tijd totdat de in-
komsten de kosten dekten en de bescheiden opleving in het midden van de eeuw
maakte de eerder geleden verliezen niet goed.

Na een aanloopperiode, nodig voor ontginningsactiviteiten, weerspiegelde de
prijsontwikkeling van het nieuwe land die op het omringende oude land, zij het
op een aanzienlijk lager niveau. Zelfs in de Beemster haalden de grondprijzen
rond de piek van 1650 nauwelijks de helft. Hogere vaste lasten waren hier debet
aan. De voor lasten geschoonde pachtprijzen laten eenzelfde achterstand zien.
Als de investeerders toen zij instapten van prijspariteit uitgingen, kwamen zij be-
drogen uit. De grond en pachtprijzen stonden wel in dezelfde verhouding tot el-
kaar. Zowel in het oude land als in de nieuwe polders leverde grondbezit betrek-
kelijk weinig op, ongeveer 2 procent. Dat gold in goede zowel als slechte jaren.
Ook tussen de polders onderling was er in dit opzicht weinig verschil.     

De derde en laatste onderzoeksvraag richt zich op de geldschieters. Wie waren
zij en waar kwamen zij vandaan? Naar de kapitaalverschaffers van de droogma-
kerijen in de zestiende eeuw is door ons geen gericht onderzoek verricht. Het
ging vooralsnog om betrekkelijk kleine projecten, waar niet al te veel kapitaal
mee was gemoeid. In de literatuur valt terug te vinden dat zich onder de initia-
tiefnemers, naast lokale bestuurders, vertegenwoordigers van de oude adel be-
vonden, zoals Lamoraal van Egmond en Hendrik van Brederode. Ook komen we
diverse representanten uit de hoogste gewestelijke bestuursorganen in den Haag
tegen, zoals Johan van Oldenbarnevelt, Philips Doublet en Nicolaas Cromhout.
Zij behoorden stuk voor stuk tot de crème de la crème van Hollands economi-
sche en maatschappelijke elite. Geheel anders ging het toe bij de bedijkingen
van de Zijpe, waar de Hollandse elite het vooralsnog liet afweten. De eerste aan-
zetten kwamen vooral met geld van Zuid-Nederlandse investeerders tot stand. Bij
de vierde en laatste poging in 1597 waren de rollen omgedraaid. De oude grond-
eigenaren en hun nazaten namen nog wel een substantieel deel van de kosten
voor hun rekening, maar de herstelwerkzaamheden werden toch grotendeels
door ingezetenen uit Amsterdam en Alkmaar gefinancierd. Groot was de animo
niet. Bij uitzondering participeerde daarom dit keer ook de overheid.
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Kort na de overgang naar de zeventiende eeuw kwam verandering in deze si-
tuatie. De spectaculaire groei van de handel zorgde voor een snelle aanwas van
kapitaal en van de bedijkingen ging een steeds grotere aantrekkingskracht uit.
De bedijkers kregen moeite om aan de vraag naar deelname te voldoen. Politie-
ke machthebbers en gerenommeerde kooplieden, die enkele jaren eerder nog
maar mondjesmaat van de partij waren, verdrongen elkaar om mee te mogen
doen. Bij de toewijzing van participaties maakten de bedijkers handig gebruik
van deze grote belangstelling om invloedrijke regenten achter hun plannen te
krijgen. Daarnaast gaven zij voorrang aan familieleden, vrienden en goede rela-
ties. Deze aanpak was van grote invloed op de samenstelling van de investeer-
dersbestanden.

De grootste groep van investeerders kwam uit Amsterdam. In de Beemster en
de Purmer vormden de regenten en kooplieden uit deze stad een meerder-
heidsbelang. Onder de participanten vinden we vertegenwoordigers van de ge-
vestigde orde zowel als immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden. In de Beem-
ster lieten de nieuwkomers hun autochtone collega’s zelfs achter zich, maar net
als bij de nieuwe handelscompagnieën liep er geen scherpe scheidslijn tussen de
oude en de nieuwe garde. De hoge participatiegraad van regenten toont aan dat
landaanwinningsprojecten ook op de oude Amsterdamse families een grote aan-
trekkingskracht uitoefenden. Daarbij moet worden aangetekend dat de bestuur-
ders een interessante doelgroep vormden en relatief makkelijk een aandeel in de
bedijkingen konden verwerven. De vooraanstaande plaats van de Zuid-Neder-
landse immigranten op de deelnemerslijsten, daarentegen, is opmerkelijk. Tij-
dens de jaren van bedijking waren zij immers nog niet tot de meest invloedrijke
bestuurscolleges doorgedrongen. Dat zij bij latere projecten een meer beschei-
den rol speelden, kan hier mee samenhangen. Waarschijnlijk werd het steeds
moeilijker tot de selecte groep van participanten door te dringen.

Ingezetenen uit Alkmaar en, in mindere mate, Hoorn waren eveneens rijkelijk
vertegenwoordigd, zij het de Alkmaarders alleen in de nabij gelegen polders. In
de Beemster, Purmer en Wijde Wormer waren zij notoir afwezig. Vooral de be-
stuurlijke elite in deze steden deed zich gelden. Van de Alkmaarse vroedschap-
pen uit de jaren tussen 1596 en 1643 nam driekwart aan tenminste één bedijking
deel. In de Schermer wisten alle in het jaar van inschrijving in functie zijnde
vroedschapsleden en (oud-)burgemeesters uit deze stad een stuk grond te be-
machtigen. Naast de regenten staken ook veel andere ingezetenen uit Alkmaar
en Hoorn geld in de bedijkingen. Zij waren vaak gelieerd aan de regentenklasse,
zelf op een lager plan bij het stadsbestuur betrokken of als kleine zelfstandige ac-
tief in de handel of dienstverlening. Grote kooplieden, zoals in Amsterdam, ken-
den Alkmaar en Hoorn niet, maar deze ondernemers hadden genoeg vermogen
opgebouwd voor een deelname van beperkte omvang.

De deelname vanuit andere steden in het Noorderkwartier was betrekkelijk ge-
ring. De bestuurders van Purmerend, Edam en Monnickendam bemoeiden zich
intensief met de droogmaking van de meren in de directe omgeving en claimden
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forse participaties op naam van hun stad. Weinigen zagen echter kans om zelf
aan de bedijkingen deel te nemen. De financiële draagkracht van deze bestuur-
ders liet dat waarschijnlijk niet toe.

De rol van de oude adel was eveneens beperkt. Trokken de edelen bij een aan-
tal bedijkingen in de zestiende eeuw het initiatief nog naar zich toe, bij de grote
landaanwinningsprojecten in de zeventiende eeuw was hun betrokkenheid be-
scheiden. Naar de beweegredenen die hen weerhielden van een meer uitbundi-
ge opstelling is verder geen onderzoek gedaan. Groot was daarentegen de be-
trokkenheid van de Haagse bestuurders. Het bedijkingsavontuur trok hen
duidelijk aan en er was de bedijkers veel aan gelegen deze invloedrijke bestuur-
ders bij hun onderneming te betrekken. In de Wijde Wormer lag het initiatief
zelfs aan de Haagse kant.

In de loop van de tijd toonden ook steeds meer steden belangstelling voor fi-
nanciële deelname. Vooral steden in de nabijheid van de droog te maken meren,
wier medewerking in de Staten voor octrooiverlening onmisbaar was, maakten
handig gebruik van hun positie om grote participaties toegewezen te krijgen.
Een inkoopsom hoefden zij niet te betalen. Een uitputtende reeks van omslagen
over een aanzienlijke hoeveelheid kavels betekende echter nog steeds een zware
financiële belasting en zij deden daarom een groot aantal morgen soms al snel
weer van de hand. Door naast een vergoeding voor de eventueel reeds betaalde
omslagen ook een bedrag ter hoogte van de inkoopsom te vragen, werd een aar-
dige winst opgestreken.

Winstbejag is in de historiografie door de eeuwen heen als voornaamste drij-
vende kracht achter de spectaculaire investeringsgolf in de Noord-Hollandse
landaanwinning aangemerkt. Totdat men in de afgelopen decennia, tegen de
achtergrond van de in veel polders zo teleurstellend verlopen prijsontwikkeling,
naar andere motieven op zoek ging. Een rijke schakering aan suggesties was het
resultaat. Grondbezit in de nieuwe polders bood de mogelijkheid tot risicosprei-
ding en in land kon men zijn kapitaal, anders dan in de handel, voor langere tijd
vast leggen. Bij deelname in een bedijking liep men ook relatief weinig risico. Er
was aardig wat ervaring opgedaan en de te gebruiken technieken hadden zich
voldoende bewezen. Daarnaast wordt gewezen op de in deze jaren opkomende
hang naar een meer aristocratische levensstijl. Grondbezit gold als voornamer
dan handel. Voor de gefortuneerde kooplieden kwamen de bedijkingen daarom
op het juiste moment. Zij konden voor een aantrekkelijke prijs land aanschaffen
en daar een imposante buitenplaats op neerzetten.

Genoemde motieven hebben ongetwijfeld alle een rol gespeeld. Niettemin is
het beeld dat uit dit onderzoek oprijst, dat het merendeel van de investeerders
vooral met een winstoogmerk op de bedijkingen afkwam. De gretigheid waar-
mee de welgestelde elite zich om de kavels water verdrong en de grote bedragen
die de deelnemers in de projecten stopten, vallen anders moeilijk te verklaren.
Een groot aantal nam zelfs aan meerdere bedijkingen deel. De steden kan het al
helemaal niet om statusverhoging te doen zijn geweest.

8  Samenvatting en conclusies 481



Bij nadere beschouwing is het ook helemaal niet zo verwonderlijk dat de in-
vesteerders, ondanks de teleurstellende resultaten bij een aantal voorafgaande
projecten, nog steeds vertrouwen in de goede afloop hadden. Op het moment
dat zij voor hun investeringsbesluit stonden, ook bij de Schermer en de Starn-
meer, hield de grote vraag naar grond in het Noorderkwartier nog onvermin-
derd aan. En al haalden de grondprijzen in de polders het niet bij die in het
oude land, het lag voor de hand dat deze uiteindelijk ook in de nieuwe polders
in de prijsstelling tot uiting zou komen en dat forse winsten in het verschiet la-
gen. Valcoogh’s constatering dat het de investeerders in de Zijpe vooral om
‘baet’ te doen was, lijkt ook bij de latere bedijkingen nog steeds van kracht. En
niet voor niets prijst Leeghwater in het jaar dat de Starnmeer droogviel de droog-
making van de Haarlemmermeer aan als het toegankelijk maken van een ‘groote
Silver en Gout-Mijn’, (...) daar veel van de alderbeste kostelijkste schatten in ver-
borgen zijn’.5
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5  Met deze woorden prees Leeghwater in zijn Haarlemermeerboek de droogmaking van de Haarlem-
mermeer aan: Leeghwater, 1724, 23.




