
Voorwoord

Geachte lezer,

Het jaar 2004 is door de provincies uitgeroepen tot het Jaar van het Water, reden voor de re-
dactie van Holland om te besluiten het themanummer dit jaar aan ‘water’ te wijden. In de
traditionele waterstaatsgeschiedschrijving werd landverlies vaak opgevat als een nederlaag
in de strijd tegen de natuur. Nieuw historisch onderzoek heeft echter uitgewezen dat niet al-
leen de natuur, maar ook de mens bepaalt of de balans uitslaat naar land dan wel water. De
mens werd daarbij vaak beheerst door de noodzaak het hoofd boven water te houden. Eco-
logische en economische belangen moeten niet alleen nu tegen elkaar worden afgewogen;
Hollanders deden dat – al dan niet noodgedwongen – al vanaf de vroegste tijden. De artike-
len in het themanummer maken duidelijk dat er in Holland een sterke samenhang bestaat
tussen economische conjunctuur, veranderend grondgebruik en de balans tussen land en
water. Het schommelen van de balans tussen land en water staat niet op zichzelf, maar staat
in nauwe wisselwerking tot het schommelen van de economische conjunctuur. 

In dit themanummer komen vragen aan de orde als: hoe beheerden Hollanders hun wa-
terrijke leefmilieu, en hoe maakten ze het te gelde? Hoe droegen ze bij aan landverlies, dan
wel landwinning? En hoe pasten ze zich aan de veranderende omstandigheden in hun leef-
omgeving aan? De sociaal-economische invalshoek staat dus centraal, maar met grote aan-
dacht voor de interactie tussen mens en natuur: een moderne waterstaatsgeschiedenis met
een groen randje, oftewel: ‘De Nieuwe waterstaatsgeschiedenis. De interactie tussen ecolo-
gie en economie in Holland’.

Petra van Dam komt de eer toe met haar proefschrift Vissen in veenmeren de ecological turn in
de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis geïntroduceerd te hebben, en dit onderdeel van
ons vak daarmee nieuw leven te hebben ingeblazen. Het sprak vanzelf dat de redactie – Dirk
Damsma, Johan Hendriks en Henk Looijesteijn – niet alleen bij haar te rade ging, maar haar
ook uitnodigde zitting te nemen in de themaredactie. De enthousiaste inzet van Petra èn de
door ons uitgenodigde auteurs, die niet alleen allen meteen toezegden, maar ook daadwer-
kelijk allemaal keurig op tijd doorwrochte en boeiende artikelen hebben ingeleverd, heeft
een bijzonder themanummer opgeleverd. Het is niet alleen één van de dikste themanum-
mers ooit, het is ook een bewijs dat waterstaatsgeschiedenis niet meer alleen een hobby van
juristen en technici is, maar is uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel van de historische
discipline – en dat is niet meer dan terecht. Holland is immers een land waar het water nooit
ver weg is. 

Wij hopen dat u net zoveel plezier beleeft aan het lezen van dit themanummer, als wij heb-
ben beleefd tijdens het maken ervan, 

Namens de redactie van Holland,
Dirk Damsma en Henk Looijesteijn



De nieuwe waterstaatsgeschiedenis
De interactie tussen mens en natuur in Holland

Door de eeuwen heen hebben we in Holland perioden van meer en minder water gekend. Meer water ging
vaak samen met afname van land. In de nationalistische geschiedschrijving van de 19de en de eerste helft
van de 20ste eeuw werden perioden van landverlies als zwarte bladzijden in de vaderlandse geschiedenis
gezien. De strijd met het water had iets heroïsch. Landverliezen betekenden nederlagen. Landwinst werd
juist zeer positief beoordeeld, als overwinningen op de woeste natuur. Het was treffend dat perioden van
grote landtoename en beheersing van het water, de 17de eeuw (de droogmakerijen), en de 19de eeuw (de
Haarlemmermeer, de IJpolders, en de afdamming van de Zuiderzee) samenvielen met perioden van eco-
nomisch herstel na een oorlog en met de opbouw van een eigen identiteit: de Republiek na de Opstand, en
daarna de nationale staat na Napoleon. Ook na de Tweede Wereldoorlog vond zo’n opgaande beweging
plaats van economisch herstel, opbouw van nationale identiteit en grote waterwerken (de Deltawerken). 

De geschetste nationalistisch getinte golfbeweging in de waterstaatsgeschiedenis had ook
een richting: omhoog! Het beeld was, kortweg, dat wij tot in de renaissance een defensief
waterbeheer hadden, gericht op behoud van land. Helaas ging dat vaak gepaard met gevoe-
lige landverliezen, vooral in de late middeleeuwen toen het Hollandse gravenhuis ook net
uit het zicht verdween. Maar met de introductie van de poldermolen en de toepassing daar-
van in de droogmakerijen volgde de offensieve fase van de landwinning en die opgaande lijn
is nooit meer afgebroken. De waterstaatsgeschiedenis is in deze visie dus het voorbeeld bij
uitstek van de immer toenemende beheersing van de mens over de natuur.

Aan het eind van de 20ste eeuw lijkt er toch iets mis gegaan te zijn met die immer op-
gaande lijn van meer land en minder water. Tegenwoordig geven we in Holland het water
expres meer ruimte, en dat geldt trouwens voor heel Nederland. Afname van land is niet lan-
ger negatief. Het is niet persé een passief toegeven aan de krachten van de natuur, een over-
gave aan de eeuwige vijand, de waterwolf. Zeewater, rivierwater, veenplassen: overal worden
beddingen verbreed, het polderpeil verhoogd en zelfs de duinen zijn doorgraven (bij Petten)
om waterige natuurparken te creëren. Terecht merken sommige historici op dat het toch
een doorgaan van de oude opgaande lijn is maar in een nieuwe, getechnocratiseerde vorm.
De opgaande lijn van de waterbeheersing is, namelijk niet als landwinning maar als natuur-
bescherming voortgezet. De basisvoorwaarde voor al die nieuwe natte natuur is dat met
computers het water overal scherp in de gaten gehouden wordt en de waterstand tot op de
millimeter nauwkeurig wordt beheerst. De sceptici die wat minder geloof hechten aan de
betrouwbaarheid van electronische systemen worden wel wat zenuwachtig van deze nieuwe
vorm van waterbeheer en de recente reeks gevallen van wateroverlast door ondermeer dijk-
doorbraken en rivieroverstromingen geeft hen munitie.1

1 W. Algra, ‘Drijvende huizen binnen de dijken’, Trouw 14 juni 2003; ‘Waterschappen’, Thema bijlage NRC Handelsblad 11
oktober 2004, 49-52; vergelijk ook de website van de Unie van Waterschappen: www.uvw.nl. De belangrijkste inleiding
op het onderwerp is: G.P. van den Ven (red.), Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Neder-
land (Utrecht 2003, 5e herziene druk), maar het boek ontbeert een visie. Zie ook het themanummer ‘Waterbeheersing in
het verleden’, Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2001 (Gent 2003).
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Deze nieuwe waterfilosofie zou ongeveer ingezet zijn met het leggen van de halfopen
Oosterscheldedam.2 Achter de nieuwe waterfilosofie liggen grote maatschappelijke veran-
deringen verscholen. Vanzelfsprekend is natuurbehoud belangrijk, maar erachter of eigen-
lijk eronder spelen grote wijzigingen in de economische verhoudingen. De productiekosten
van landbouwproducten zijn te hoog geworden, vooral omdat er goedkopere vervangings-
middelen zijn. Daardoor daalt de vraag naar landbouwgrond, hoewel de grondprijs op zich
niet eens zo hoeft te zakken, want er heerst nog steeds grondschaarste voor wat betreft ste-
debouw. Het is duidelijk dat er in Holland een sterke samenhang bestaat tussen economi-
sche conjunctuur, veranderend grondgebruik en de balans land-water. Belangrijk is dat
door de wijzigingen in ons eigen waterige wereldbeeld ook onze kijk op de waterstaatsge-
schiedenis verandert. De redactie van dit themanummer heeft daarom een aantal onderzoe-
kers voorgesteld het thema van het jaar 2004 ‘water’ uit te werken in de richting van een re-
flectie op de wisselende balans tussen land en water door de tijd heen. Daarbij staat de
sociaal-economische invalshoek centraal, maar met grote aandacht voor de interactie tus-
sen mens en natuur: een moderne waterstaatsgeschiedenis met een groen randje. 

Wanneer we de geschiedenis van land en water zo bekijken, ontstaat onvermijdelijk de
klassieke confrontatie tussen een meer chronologische en een meer ruimtelijke benadering.
Beide invalshoeken zijn van fundamenteel belang voor dit onderwerp. Ik illustreer dit aan de
hand van uitspraken van twee prominente historici. 

De economisch-agrarisch historicus Bernard Slicher van Bath beschouwde de grote land-
verliezen in de 14de en 15de eeuw als een gevolg van de agrarische depressie van de late
middeleeuwen. Kenmerkend vond hij het ontstaan van de grote zeeboezems de Dollard, de
Biesbosch en de Braakman. Wel waren er eerder ernstige overstromingen geweest, maar de
schade was steeds hersteld. Ten gevolge van de agrarische depressie waren de hoge kosten
van onderhoud en vooral van herstel na dijkdoorbraken niet meer verantwoord in verhou-
ding tot de geringe winstmogelijkheden in de landbouw. Een sterke aanwijzing hiertoe
vond hij in het feit dat het heroveringswerk op de zee weer werd opgevat toen in de 16de
eeuw de agrarische toestand florissanter werd. De economisch historicus Ad van der Wou-
de sloot zich bij deze visie aan en breidde de redenering uit naar de moderne tijd.3 Beide
historici zagen dus afwisselende perioden van landwinst en landverlies. Jacob van der
Gouw, die historisch-geografisch en rechtshistorisch onderzoek combineerde op locaal ni-
veau en daarmee als een typisch voorbeeld van een waterstaatshistoricus geldt, nuanceerde
het belang van de laatmiddeleeuwse crisis en daarmee van periodiseringen in de eerste stel-
ling bij zijn proefschrift over het Hollandse eiland Putten aldus: ‘Bij de verklaring van het
landverlies in de veertiende en vijftiende eeuw door de hoge lonen en de lage prijzen der pro-
dukten houdt Slicher van Bath geen rekening met het feit dat in die eeuwen in Zuidwest
Nederland ook talrijke nieuwe bedijkingen tot stand zijn gekomen’.4

In mijn inleiding op de artikelen van dit themanummer stip ik, zonder volledigheid na te
streven, enige onderzoekslijnen aan die ik van belang vind in het geschetste perspectief van
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2 C. Disco, ‘De natuur herboren. De ecologische wending in het Nederlandse waterbeheer’, Tijdschrift voor Waterstaatsge-
schiedenis 9 (2000) 1-18; P.J.E.M. van Dam, ‘Maakbaarheid en Nieuwe Natuur, 1000-2000. De dynamische geschiedenis
van het Hollandse veenweidegebied’, NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 65 (2002) 13-31.

3 B.H. Slicher van Bath, Agrarische Geschiedenis van Westeuropa (1960, 5de druk Antwerpen 1980) 179.
4 J.L. van der Gouw, De Ring van Putten. Onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied (Den Haag 1967) los blad,

stelling 1.



vernieuwde waterstaatsgeschiedenis met een groen randje. Ik heb de artikelen in drie groe-
pen ingedeeld, zodat ik ook enige vergelijkingen kan trekken. De artikelen van Tim de Rid-
der, Karel Leenders en Cleveringa c.s. plaats ik in de groep ‘mens versus natuur’ omdat ze
zich kenmerken door het gebruik van diverse niet-schriftelijke historische bronnen die veel
informatie opleveren over natuurlijke processen, een essentieel aspect dat met schriftelijke
bronnen meestal niet te achterhalen is. Tot deze niet-schriftelijke bronnen behoren: land-
schapsanalyse uitgaande van het huidige landschap, grondonderzoek, niet alleen naar laag-
jes zand en klei, maar ook naar de pollen die daarin zitten, en waaruit de vegetatie is te re-
construeren, en natuurlijk archeologica zoals aardewerk en nederzettingssporen. De
artikelen bestrijken lange perioden met afwisselende fasen van landtoename en van landaf-
name. Ook de tijdsschaal maakt het dus nodig deze artikelen apart te zetten van de overige
die meer een historische tijdschaal bestrijken. In de tweede groep, onder het thema ‘land-
verlies’, plaats ik de bijdragen van Charles Cornelisse en Arjan van ’t Riet die ingaan op de
relatie tussen turfwinning en landverwoesting. In de derde groep behandel ik onder het the-
ma ‘landwinst’ de studies van Han van Zwet, Siger Zeischka en Bertus Wouda over droog-
makerijen en bedijkingen. 

Mens versus natuur
In het artikel van het onderzoekscollectief opgesteld door Cleveringa en Hendriks bespreken
archeologen, geologen, bodemkundigen en biologen tezamen het recente vondstmateriaal
dat opgravingen op het Eiland van Dordrecht hebben opgeleverd. Dit eiland is een overblijf-
sel van de Grote Waard, een gebied dat zijn bekendheid vooral ontleent aan zijn ondergang
in de late middeleeuwen. De resten worden geconserveerd in het natuurpark de Biesbosch.
Een interessante conclusie van het onderzoek is dat de bedijking een zeer geleidelijk proces
is geweest. Aan de hand van plantenresten en schelpen is aantoonbaar dat al ruim voor de eer-
ste bedijkingen landbouw plaatsvond op de hogere delen van het aanslibbende land in het zoet-
watergetijdegebied. Pas toen de zee-invloed groter werd en de reeds bestaande landbouw be-
dreigde, werden dijken gebouwd. Voor een economische analyse is het dus interessant dat
het land al inkomsten genereerde voordat het bedijkt werd. Wat betreft de organisatie van de
ontginning wordt in dit artikel ook gekozen voor het idee van centrale hoeven. Er zijn goede
archeologische argumenten voor de identificatie en localisering van twee grafelijke hoeven
die in documenten uit het einde van de 9de eeuw genoemd worden.

Eind 14de eeuw ontstond een crisissituatie, vooral omdat de dijkzorg verzwakte en de
hoogwaterstanden op de Merwede toenamen. Opmerkelijk is dat in dit proces zowel men-
selijke als natuurlijke oorzaken zijn aan te wijzen. Ingrepen in het rivierstelsel en zoutwin-
ning langs de dijken waren hiervan de belangrijkste. Met dit laatste verdween het voorland
van de bestaande dijken dat normaliter een deel van de kracht van de stroming brak en ero-
sie van de dijk tegenging. De ondergang van de Grote Waard werd ingeleid door een serie
stormvloeden en rivieroverstromingen vanaf 1375. Die ondergang is overigens heel wat
minder spectaculair en dramatisch verlopen dan de mythevorming wil doen geloven en dit
geldt ook voor de naburige riviereilanden.5 Geleidelijkheid blijkt zowel voor de bedijkings-
geschiedenis als de ondergang kenmerkend te zijn.
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5 T. Stol, ‘Opkomst en ondergang van de Grote Waard’, Holland 13 (1981) 129-145, vergelijk: P.J.E.M. van Dam, ‘Schijven
en beuken balken. Een sociaal-ecologische transformatie in de Riederwaard’, in: B. Wouda (red.), Ingelanden als uitbaters.
Sociaal-economische studies naar Oud- en Nieuw-Reijderwaard, een polder op een Zuid-Hollands eiland (Hilversum 2003) 11-44.



In dit artikel worden uitspraken gedaan over de manier waarop de venen ontgonnen wer-
den, namelijk vanuit centrale hoeven. Het is in dit verband interessant dat hierover onder
historici al zeer lang een onbesliste discussie bestaat, die recent weer gevoed is door een
kort overzichtsartikel van Marietje van Winter.6 Globaal gesteld zijn er twee richtingen. Van
der Linden en zijn navolgers gaan ervan uit dat vanaf de 8ste eeuw zelfstandige groepen ko-
lonisten onder leiding van ondernemers, die in een enkele bron ‘locatores’ genoemd wor-
den, de veenontginningen opzetten. Daarbij sloten ze contracten met de graaf van Holland,
waarin diverse aspecten van de ontginning werden geregeld. Hoewel de teksten van deze
contracten pas zijn overgeleverd vanaf de 12de eeuw, gaat men ervan uit dat de organisatie
vanaf het begin hetzelfde was.7 Onderzoekers van de andere richting stellen dat de ontgin-
ningen in ieder geval in de eerste fase georganiseerd werden vanuit het oude, reeds ontgon-
nen (hoge, droge) land en met name vanuit oude domeingoederen van allerlei heren. De
plaatselijke meier zou dan als organisator van de nieuwe ontginningen gediend kunnen
hebben. Voor deze these is weinig bewijs in Holland gevonden, waar evenwel de schrifte-
lijke bronnen vrij schaars zijn, maar wel in Utrecht waar het landschap zeer vergelijkbaar is
en de bronnensituatie beter. Daar zijn ook in latere tijd resten van de persoonlijke dienst-
verhoudingen gevonden die horen bij het hofstelsel.8 Ik sluit niet uit dat beide modellen na
elkaar of tegelijk van toepassing zijn op de ontginningsgeschiedenis en ook dat er flinke re-
gionale verschillen bestaan.

Leenders bespreekt in zijn artikel het complexe proces van landwinning en landverlies in
de noordwesthoek van Noord-Brabant in de middeleeuwen – toen voor een deel behorend
tot Holland. Hij presenteert een mooi model waarin hij de dynamiek van bedijking en over-
stroming als één proces beschrijft en verklaart hoe de twee onderling afhankelijke fenome-
nen samen als het ware door het landschap voortbewegen. Daarbij pleegde de mens met zijn
economische activiteiten als landbouw, turfwinning, zoutwinning en baksteenproductie in-
grepen in het landschap die de zee uitnodigde tot landvernieling. Ook maakte hij op andere
wijze van het landschap gebruik. Eendenvangst, het houden van ganzen en zwanen, vis-
vangst en rietoogst waren goede mogelijkheden om reeds vernat landschap toch nog enige
tijd te laten renderen. Leenders wijst op de internationale politieke wijzigingen die juist eind
16de eeuw door het afsnijden van het zuiden grote gevolgen hadden voor de locale econo-
mie. Vanaf 1600 werden bedijkingen gefinancierd met Holland kapitaal, terwijl voorheen
kapitaal vooral uit het zuiden kwam. 

Verdwijnen van het land
Met het vanaf 1300 op gang komen van commerciële turfwinning brak een heel nieuw
hoofdstuk aan in de geschiedenis van land en water in Holland. De mens nam de landver-
woesting geheel in eigen hand en was ongekend succesvol. De toplaag, in dikte variërend
van twee tot vijf meter, werd radicaal verwijderd. Op de kaarten van de 17de en 18de eeuw is
goed te zien hoe grote delen van Zuid-Holland geheel onder water stonden. De dorpjes sta-
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6 J.M. van Winter, ‘Das Herkunftsland der Ostsiedler und die Urbarmachung Hollands in der niederländischen Historiogra-
phie’, in: J.M. Piskorski (red.), Historiographical approaches to Medieval colonization of East Central Europe (New York 2002) 281-302.

7 H. van der Linden, ‘Het platteland in het Noordwesten met nadruk op de occupatie circa 1000-1300’ in: Algemene Geschie-
denis der Nederlanden 2 (Haarlem 1982) 48-82.

8 A. Janse, Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de Late Middeleeuwen (Hilversum 2001) 140; Van Winter, ‘Her-
kunftsland’, 52.



ken er als zielige eilandjes bovenuit. Predikanten klaagden dat ze met sterke wind hun kerk
niet meer konden bereiken, de golven liepen te hoog op. 

De turfwinning is een fenomeen dat reeds vroeg de aandacht van historici en andere
historiserende wetenschappers trok, maar voor Holland is er een historiografisch gat ont-
staan. Brabant, Utrecht en de noordoostelijke Nederlanden mochten zich in omvangrijke
studies verheugen,9 maar voor Holland bestaat alleen de verouderde, hoewel nog steeds zeer
bruikbare, studie van W.J. Diepenveen en de globale studie van J.W. de Zeeuw die vooral op
bodemkundige gegevens berust.10 Recent is de turfgeschiedenis in het kader van de ener-
giegeschiedenis weer opnieuw aangepakt; dit keer door gerenommeerde sociaal-econo-
misch historici. Ad van der Woude en Jan Luiten van Zanden hebben een poging gedaan de
turfconsumptie van Holland te beschrijven onder meer door een analyse van fiscale bronnen
te combineren met enkele (minimale) schattingen van Richard Unger op basis van litera-
tuuronderzoek en data over de noordoostelijke Nederlanden aangedragen door Michiel
Gerding. Turf was rond 1650 de voornaamste bron voor warmte-energie. Krap 20 procent
van de warmte-energie was bestemd voor huiselijk gebruik, 80 procent voor de industrie.
Voor de hele energieconsumptie gerekend, was turf goed voor 70 procent van de behoefte.
De Hollandse turf ondervond vanaf de 16de eeuw sterke concurrentie van de turf uit de
noordelijke delen van de Republiek. Met name in het tweede kwart van de 17de eeuw en op-
nieuw in de 18de eeuw won de noordelijke turf veld en domineerde zelfs.11
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9 K.A.H.W. Leenders, Verdwenen Venen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Ant-
werpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad. 1250-1750. (Brussel/Wageningen 1989), T. Stol, De veenkolonie Veenendaal.
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35 en HES Studia Historica XVIII).

10 J.W. de Zeeuw, ‘Peat in the Dutch Golden Age. The historical meaning of energy attainability’ in: A.A.G. Bijdragen 21 (1978)
3-31; W.J. Diepeveen, De vervening in Delfland en Schieland tot het einde der zestiende eeuw (Leiden 1950).

11 A. van der Woude, ‘Sources of energy in the Dutch Golden Age. The case of Holland’, NEHA-Jaarboek (2003) 64-84, m.n.

Afb. 1. Het natuurlijk evenwicht verstoord; dit 17de-eeuwse doek van een onbekende meester
beeldt de ultieme Hollandse nachtmerrie uit. Maar voordat het zover kon komen hadden de Hollan-
ders vaak zelf de voorwaarden geschapen voor rampen als deze (Collectie Gorcums Museum).



De economisch-historici zijn vooral geïnteresseerd in de rol van turf als deelverklaring
van het speciale economische karakter en de snelle opkomst van de Republiek. De Repu-
bliek zou, vergeleken met de rest van Europa, een hoge energieconsumptie hebben gehad
en de grote hoeveelheden makkelijk bereikbare en goedkope turf zouden daarom belang-
rijk kunnen zijn geweest, zoals de oudere generatie turfhistorici stelden. Van der Woude,
Van Zanden en Unger minimaliseren echter de turfconsumptie en benadrukken dat er ook
andere warmte-energiebronnen waren: hout, en vanaf 1600 in steeds sterkere mate steen-
kool, vooral in bepaalde industriële sectoren. Van Zanden voerde ook een opmerkelijke
prijsvergelijking uit en constateerde dat turf in Holland niet goedkoper was dan steenkool
in Engeland. 

Vanuit het perspectief van de balans tussen land en water is de turfconsumptie interessant
omdat economische factoren zoals prijzen, winsten en omvang van de consumptie veel ver-
klaren van de landhonger van de turfwinners en de (on)mogelijkheden voor overheden om
de turfwinning en plassenvorming in het westen van de Nederlanden aan banden te leggen.
Zelfs waar goede regulering van de turfwinning bestond zoals binnen het territorium van het
hoogheemraadschap van Rijnland, was deze primair gericht op bescherming van de land-
schappelijke en waterstaatkundige elementen die de waterhuishouding moesten waarborgen.
De waterschapsregulering was niet bedoeld om de productie te beperken. Ook de exportbe-
lasting op turf die volgens sommige interpretaties gericht was op beperking van de export,
kan ook eenvoudigweg gezien worden als afroming door de centrale overheid.12 Het een sluit
het ander niet uit. De economische belangen waren geweldig groot en het economisch be-
lang op de korte termijn prevaleerde op het economisch belang op de lange termijn. Dat laat-
ste kunnen we vanuit een modern perspectief vaak gelijkstellen aan het milieubelang. Bovenal,
bijna iedereen was er persoonlijk bij betrokken: hoogheemraden en leden van het Hof van Hol-
land die als ambachtsheren tollen en turfheffingen incasseerden, dijkgraven die boeten op
turfovertredingen ontvingen, schouten die smeergelden ontvingen, turfwinners die tot de be-
langrijkste industriëlen behoorden of althans toeleveranciers waren.13

Wat betreft het landgebruik is interessant de onverwacht grote consumptie van hout die
Van der Woude vond, 10 tot 20 miljoen takkenbossen per jaar in de periode 1650-1800. Hij
wijst vooral op het houtgebruik van de vele broodbakkerijen. Ik voeg hieraan toe dat er ook
in de private sfeer in de late middeleeuwen nog veel hout gebruikt werd. Ondanks de hoge
vlucht die de turfwinning in de 15de eeuw had genomen, kocht het hof van de graaf van Hol-
land in Den Haag jaarlijks takkenbossen in. Hoewel volgens Van der Woude een groot deel
van de takkenbossen in de 17de eeuw werden geïmporteerd, dient het belang van inlands
zacht hout (wilgen, elzen) voor de energieconsumptie niet onderschat te worden, in ieder
geval voor de late middeleeuwen. In de geboden ten aanzien van de turfwinning van het
hoogheemraadschap van Rijnland komen vanaf begin 15de eeuw regels voor op het planten
van elzen in de gebieden waar turf gewonnen werd, bedoeld om de waarde van de grond te
verhogen. Bart Ibelings vond al aanwijzingen van het transport van wilgenhout en dergelijke
uit de afgeveende gebieden. Misschien was het veenland veel meer een coulissenlandschap
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(met hagen en bospartijen) dan men denkt.14 Het is daarom verheugend dat Charles Corne-
lisse in zijn onderzoek het veenland in de late middeleeuwen benadert vanuit de energie-
markt, zodat de productie en consumptie van energie in relatie tot het landschapsgebruik
kunnen worden bestudeerd. In zijn artikel wordt het verband bestudeerd tussen de winning
van turf, hetgeen tot landschapsverwoesting leidde en de winning van hout, dat landherstel
inhield. Een ander belangrijk gebied voor de productie van zacht hout waren de zeer vrucht-
bare uiterwaarden en aanwassen langs de rivieren, landgebruik waarvan in het artikel van
Wouda duidelijk wordt hoe profijtelijk het was.

Cornelisse concentreert zich op de turfconsumptie en het landschapsgebruik van de twee
grote vrouwenabdijen in Zuid-Holland, Leeuwenhorst bij Noordwijk en Rijnsburg. Beide heb-
ben reeksen zeer gedetailleerde rekeningen nagelaten. Cornelisse maakt aannemelijk dat turf-
winning enorm lucratief was. Het gewone veenland bracht een pacht op van één tot drie gul-
den per morgen, terwijl het afgraven van het land 64 tot 1456 gulden per morgen opbracht.
Aanvankelijk voerden de abdijen de turfwinning in eigen beheer uit in hun eigen gronden,
maar in de jaren ’30 van de 16de eeuw gingen ze over op aankoop van turf, hoewel de turfprijs
opliep. Deze overgang viel samen met een verandering in de winningstechniek in Holland: het
slagturven deed zijn intrede. Voorheen werd de turf droog afgegraven, zoals later ook in de
hoogvenen in de oostelijke Nederlanden gebruikelijk was. Eind 15de eeuw bleek dit op veel
plaatsen in Holland niet meer mogelijk, ondanks dat vanaf 1408 de poldermolen werd ingezet
bij het verlagen van de waterstand in de polders. Slagturven hield in dat men de turf opbag-
gerde, meestal vanuit een bootje. Na droging leverde de zogenaamde slagturf een minstens zo
goede turfkwaliteit op als de gedolven turf. Opvallend is dat de abdijen niet zijn overgegaan op
slagturven in hun veengebieden; integendeel, zij investeerden in deze tijd veel in droogma-
king: toemaken (ondermeer met duinzand), perceleren, bomen planten en dergelijke. Hier-
mee leefden ze een grafelijke ordonnantie uit 1409 na, maar boeiend is dat het zo laat (nog of
pas?) gebeurde. Ook volgde begin 16de eeuw de verkoop van flinke stukken land. Cornelisse
verklaart dit grondbeleid uit interne, abdijspecifieke factoren. De huishouding werd in deze ja-
ren gereorganiseerd in kleinere eenheden, zodat aankoop handiger werd dan centrale pro-
ductie. Tegelijk was het langetermijnbeleid van een abdij gericht op instandhouden van gron-
den die immers pachtinkomsten genereerden, de materiële basis van de abdij. Daarom was
grondverbetering een logischer optie dan slagturven. Eén van de belangrijke conclusies van dit
artikel is dat er voor landeigenaren keuzes bestonden; niet iedereen ging over tot grenzeloze
landverwoesting. Dit is een mooi voorbeeld van de economisch georiënteerde rationaliteit die
aan de basis van het landschapsgebruik lag. Het langetermijnbeleid gericht op landbehoud
was wellicht een optie die openstond voor meer grote landeigenaren, zoals edelen.15

Het is de vraag of dit type grote landeigenaar een belangrijke overlevingsvoorwaarde heeft
gevormd voor het waterschapsbestel en daarmee voor het behoud van de waterstaatsinfra-
structuur. In de grote regionale hoogheemraadschappen verdwenen in de loop van de 16de
eeuw de vertegenwoordigers van de ambachten (gemeenten) naar het tweede plan. Een
nieuw vertegenwoordigend lichaam deed zijn intrede, het college van hoofdingelanden, of-
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wel de grootste landeigenaren. Hiertoe behoorden de steden. Die hebben in de historiogra-
fie altijd de meeste aandacht getrokken omdat zij de nieuwe maatschappelijke ontwikkeling
vertegenwoordigden, maar in Rijnland waren ook de abdijen in dit college vertegenwoor-
digd. Wat betreft de belangen van de abdijen werd in Rijnland vaak rechtstreeks met de ab-
dij onderhandeld, niet via de ambachtsbesturen waarin hun goederen lagen. Wel werden de
waterschapsbelastingen door de pachters afgedragen, niet door de landeigenaars.16

Noch de regulering van overheden, noch de economische belangen van grote landeige-
naren heeft voorkomen dat in sommige gebieden het land geheel verdween. Arjan van ’t Riet
geeft daarvan in zijn artikel een prachtig voorbeeld. Het ambacht Schoot is geheel verveend
en in de 18de eeuw verdween zelfs het hele dorp. In andere gebieden wilden dorpen nog wel
eens temidden van de plassen overleven. Schoot echter sloot zich aan in de rij bij Jacobs-
woude en mogelijk ook Vrouweven ten noorden van de Oude Rijn, en het gehucht Hogeveen
onder Hazerswoude ten zuiden van de Oude Rijn.17

Van ’t Riet beschrijft jammerlijke taferelen en grote armoede, waarachter veel menselijk
leed schuil ging. De situatie leidde tot ernstige verwaarlozing van wat er aan waterkerende
structuren aanwezig was. Het is een wonder dat de ondergang nog zo lang geduurd heeft,
maar vooral is het opmerkelijk dat het zo plaatselijk was. De aangrenzende ambachten Ze-
venhoven en Nieuwveen verloren ook veel grond, maar zijn toch nooit zo radicaal verdwe-
nen zoals Schoot, waarvan de ambachtsheer in 1851 niet meer wist waar het lag. De studie
van Van ’t Riet roept daarmee intrigerende vragen op. Welke factoren waren van doorslag-
gevend belang, of eigenlijk, welke combinatie van factoren? De genoemde plaatsen lagen
alle op een vergelijkbare positie, namelijk helemaal in het veengebied, zonder deel te heb-
ben aan de (vruchtbare) kleiboorden van de Oude Rijn. Boeren die alleen hier land hadden,
hadden weinig keuze wat betreft de bedrijfsvoering. Qua ligging is opmerkelijk dat de ge-
noemde dorpen temidden van grotere turfgravende dorpen gesitueerd waren, een soort
restontginningen? Schoot en Hogeveen waren zeer klein, rond 500 hectare. Het is maar de
vraag of hier ooit landbouw is geweest. Het gehucht Hogeveen is hoogstwaarschijnlijk pas
ontstaan tijdens de commerciële turfwinning in de 14de eeuw. Mogelijk waren Schoot en
Hogeveen kernen van hoogveenkussentjes, waar de turfkwaliteit extra goed was (niet ver-
vuild met mineralen door het rivierwater) en voor Jacobswoude kan dit ook het geval ge-
weest zijn, gezien de vroege bronnen voor turfafdracht in dit gebied. Tenslotte moeten we
ook bijzondere sociaal-politieke structuren niet uitsluiten. Schoot had kennelijk een nogal
afwezige ambachtsheer, de ambachtsheer van de buurgemeenten Zevenhoven en Nieuw-
veen was de stad Haarlem. Wat was het belang van Haarlem in deze contreien? Wilde de stad
haar burgers beschermen die woonden of zaken hadden in de ambachten, en die dus hun
economische basis ten dele in de stad hadden? Hadden deze buurgemeenten meer econo-
mische reserve om te investeren in waterkering?
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Toename van het land
Wat bepaalde het (financiële) succes van een landwinningsproject? Enerzijds waren er de kosten,
anderzijds de baten, en beide waren zowel afhankelijk van de eigenschappen van het object
zelf als van de omgeving, die uiteraard aan verandering onderhevig was. De factoren die be-
paalden hoe hoog de kosten van een landwinningsproject opliepen waren velerlei, maar be-
langrijk uitgangspunt was het stuk grond, of in het geval van een droogmakerij, het stuk wa-
ter. Hoe diep ligt het en hoe hoog moeten dus de dijken worden? Hoe groot is het oppervlak
en hoe vlak is de grond, hoeveel sloten en vaarten moeten gegraven worden en hoeveel kost-
bare molens en sluizen zijn nodig? Wat is de vorm van het water, moet er nog grond worden
aangekocht om een zo kort mogelijke ringvormige dijk aan te kunnen leggen? Waar ligt de
plas, moet er rekening gehouden worden met de aanleg van kostbare buitenwaterdijken, of
aanpassing: een gat erdoor voor de afwatering van het nieuwe gebied? Tenslotte, wat is de eigen-
domsituatie van het stuk land of water, wie moet er uitgekocht worden?

Vooral in de eerste jaren moesten om al deze onkosten te bestrijden grote sommen gelds
geïnvesteerd worden. Voor het succes van de polder was daarom van belang dat het geld snel
beschikbaar kwam. Hoe deed het polderbestuur in wording dat, kon men dat uit de omsla-
gen op de nieuwe landeigenaren halen of moest er ook geleend worden? Tenslotte, als het
project vaak na lange jaren ploeteren en geplaagd door tussentijdse doorbraken van de ver-
se en nog niet zo sterke dijken technisch gelukt was, moest blijken of de onderneming ren-
dabel was. Dat hing niet alleen van de droogmakerij zelf af, vooral de grondsoort leverde
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vaak onaangename verrassingen, maar vooral ook van de beweging van de land- en pacht-
prijzen, die weer samenhingen met de vraag naar agrarische producten.

Dit themanummer bevat drie case studies van landwinningsprojecten, twee klassieke
droogmakerijen en een serie bedijkingen van aanwassen van een polder. Han van Zwet pre-
senteert zijn onderzoek naar de financiering van de droogmaking van de Schermer in
Noord-Holland, begonnen in 1633. Hij vraagt zich af wat de droogmakerij heeft gekost en
in hoeverre hij heeft voldaan aan de verwachtingen van de investeerders, vooral op de korte
termijn. Siger Zeischka behandelt de droogmaking van de Lisserpoel in het ambacht Lisse
in Zuid-Holland, aangevangen in 1622. Hij spitst zijn vraagstelling toe op de rendabiliteit op
de lange termijn. Bertus Wouda beschrijft de lotgevallen van de Zuidpolder, gelegen op het
eiland IJsselmonde onder Barendrecht. De polder bekaadde in de 18de en 19de eeuw stuk-
ken buitendijks opgeslibd land. Zijn vraag richt zich erop hoe zulke buitengronden de ren-
dabiliteit van de al bestaande polders beïnvloedden. Rendement is dus voor deze drie stu-
dies een kernbegrip, maar het blijkt niet eenvoudig om een vergelijking te maken, omdat het
bronnenmateriaal, de deelvragen en de aanpak sterk uiteenlopen.

Tegenvallende droogmakerijen
De bedijking van de Schermer hoort in het rijtje van klassieke grote droogmakerijen in Noord-
Holland. Na een experimentele fase van eenvoudige projecten waarin kleine, los van elkaar
liggende meertjes waren ingedijkt zoals de Berger- en Egmondermeer (1564), de Boekeler-
meer (1580) en de Wogmeer (1607), volgden de beroemde droogmakerijen van de grote me-
ren die met elkaar in verbinding stonden. Na de zeer succesrijke Beemster (1612), volgden de
Purmer (1622), de Wijde Wormer (1626) en de Heerhugowaard (1631) die tot heel wat minder
eclatante successen leidden, en de Schermer sloot zich daarbij aan. Opvallend aan de droog-
making is het grote oppervlak (4828 hectare) en, wat op de tijdgenoten diepe indruk maakte,
de grote inzet van molens: er werden 52 zware poldermolens van het type achtkanter geplaatst.

In de droogmaking van de Schermer werd 2,4 miljoen gulden geïnvesteerd. Het grootste
bedrag ging naar aankoop van grond, ruim 25 procent van het totaal. De grond was nodig
voor de aanleg van de ringdijk en de ringvaart en ook voor de molens langs de ringvaart. Het
trof ongelukkig dat juist in deze tijd de grondprijzen enorm hoog waren; bedragen van 2000
tot 3000 gulden per morgen waren niet uitzonderlijk. Maar aan de andere kant was dat juist
ook weer een voorwaarde voor het oprichten van de droogmakerij: de nieuwe landeigenaren
hoopten van de hoogconjunctuur te profiteren. Een bijzondere en significante onkosten-
post vormde het bouwen van infrastructuur buiten de Schermerdroogmakerij ten behoeve
van een directe uitwatering naar het IJ en naar zee via de Zijpepolder, een eis van het hoog-
heemraadschap van Uitwaterende Sluizen. Ruim 90 procent van het benodigde geld werd
via de omslag over de landeigenaren bijeen gebracht. Tot 1635 bedroeg dit 100 gulden per
morgen, na de droogmakingsperiode zakte het tot tien gulden per morgen en het bleef op
dat niveau tenminste tot 1644. De financiering werd vergemakkelijkt doordat de betaling
van de grond werd uitgesmeerd over twee of drie jaar, een praktijk die zoals Leenders stelt
ook in het zuiden van Holland gebruikelijk was.

De pachtprijzen bleven veel te laag in de Schermer. Het nieuwe land bracht hooguit tien
gulden per morgen (g/m) op en dat was zelfs veel minder dan het oude land, dat voor 25 g/m
verhuurd werd. Wel stegen de pachtprijzen en in 1654 lag de pacht van het nieuwe land op
21 g/m, hetgeen hetzelfde niveau was als in de Heerhugowaard, een droogmakerij die ook
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met tegenvallers te kampen had. In de succesvolle Beemster lagen de prijzen toen op het
dubbele, 45 g/m.

De Lisserpoelpolder kwam als tweede in een bescheiden rijtje van kleine en weinig be-
kende 17de-eeuwse droogmakerijen in Rijnland: Zoetermeerse Meerpolder (1614), Lisser-
poel en Stommeer (1622), Hemmeer (1623), Sloterdijkermeer (1641) en Hornmeer (1657).18

De droogmakerij was wel bijzonder klein (215 hectare) en de technische uitrusting eenvou-
dig. Hij werd drooggemalen met twee wipwatermolens met schepraderen, die in de jaren
1630 vervangen werden door vijzels. Met vijzelmolens kon men grotere hoogteverschillen
overbruggen dan met schepraderen, zonder meteen op een molengang te hoeven overgaan.

De investering voor de droogmakerij bedroeg 91.999 gulden over de jaren van droogma-
king (1622-1629). De investeringsgelden werden voor 97 procent gehaald uit de omslagen
die in de beginjaren meermaals per jaar werden geheven. In de 17de eeuw bedroeg de om-
slag, na de droogmakingsperiode, gemiddeld vier tot vijf gulden per morgen, tegen 1800
was deze opgelopen tot ruim negen gulden per morgen. Het resultaat was dat aan het eind
van zijn bestaan in 1856, in de Lisserpoelpolder zo’n 2300 gulden per morgen was geïn-
vesteerd, de droogmakingskosten daarin begrepen. Een jaar na de droogmaking braken de
dijken en dat herhaalde zich in later eeuwen. Dit leverde telkens hoge kosten en dus hoge
omslagen op, maar opvallend is dat het stabiele patroon van de omslagen er niet lang door
verstoord werd. De pachtprijzen in de Lisserpoelpolder stegen tot 1660 sterk, waarna vanaf
1675 een daling inzette. In de 17de eeuw zat de prijs van weiland rond de 30 gulden per mor-
gen per jaar, daarna daalde het naar 20 in het derde kwart van de 18de eeuw.

De twee droogmakerijen zijn projecten die qua karakter en tijdstip dicht bij elkaar liggen
en hoewel het bronnenmateriaal van de Lisserpoel lang niet zo rijk is als dat van de Schermer,
bieden ze toch aanknopingspunten voor vergelijking op financieel vlak. Om te beginnen is
evident dat bij beide droogmakerijen vrijwel alle investeringen gefinancierd werden uit de om-
slagen, waardoor in de eerste jaren de kosten voor de eigenaars hoog waren. Opmerkelijk is
voorts dat de aanvangsinvesteringen in de eerste periode van droogmaking in beide gevallen
op hetzelfde niveau lagen. In de Lisserpoel was gerekend over de jaren 1622-1629 (inclusief
de tweede droogmaking na inbraak) de investering 366 tot 372 gulden per morgen, afhan-
kelijk van de berekeningsmethode. In de Schermerdroogmakerij bedroeg dit 370 gulden per
morgen, gerekend over de (twee jaar kortere) droogmakingsperiode 1633-1638. Cruciaal bij
het vaststellen van deze getallen is hoe de onderzoekers bepalen wat de ‘echte’ droogma-
kingskosten zijn en wat daarna de gewone onderhoudskosten worden. De boekhoudingen
blijken hierover niet expliciet. Daarom heeft Van Zwet als scheiding genomen het jaar dat de
omslag per jaar duidelijk afneemt en stabiliseert. Hoewel van de Lisserpoel pas doorlopende
rekeningen zijn overgeleverd vanaf 1645, kan de droogmakingsperiode toch worden onder-
scheiden omdat hiervan twee afzonderlijke rekeningen zijn overgeleverd. 

De vergelijking toont ook aan wat het belang is van nauwkeurige bronanalyse en het ge-
bruik van de computer voor analyse van de rekeningen is daarvoor een onmisbaar hulp-
middel. De Lisserpoel en de Schermer werden in dezelfde periode drooggemaakt. Het zou
heel vreemd zijn als er zeer grote verschillen waren in de hoogte van de benodigde investe-
ringen, er wordt immers vanuit gegaan dat Holland ten noorden en ten zuiden van het IJ één
markt vormden. De precieze methode van Van Zwet verklaart mede waarom hij op bijna de
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helft uitkomt van wat de oudere onderzoeker van de Schermer J. Schilstra berekende, na-
melijk 650 gulden per morgen.

Een tweede punt van vergelijking is de rendabiliteit, ten eerste op de korte termijn. Verge-
lijking van de investeringskosten met de pachtopbrengsten in de Lisserpoel leert dat in het
beste geval de initiële kosten er in twaalf tot vijftien jaar uit waren, 30 jaar in het slechtste ge-
val. In de Schermer bleven tot 1644 in ieder geval de pachtprijzen van de Schermer (10 g/m)
hangen op een derde van het gewenste niveau (30 g/m) dat nodig was om de onkosten te dek-
ken. Aardig resultaat is dat de door Van Zwet berekende benodigde minimumhoogte van de
pachtprijs van 30 g/m dezelfde is als Zeischka gevonden heeft als gemiddelde pachtprijs voor
de 17de eeuw. De bron hiervoor is de boekhouding van de belangrijkste institutionele grond-
bezitters in de Lisserpoeldroogmakerij, de Leidse kerken. Aangezien het investeringsniveau
in beide droogmakerijen gelijk was, is dit een indicatie dat inderdaad de tegenvallende grond-
kwaliteit in de Schermer (diep, ongelijk, kwel, zoals Van der Woude het al samenvatte) de be-
langrijkste oorzaak was van de tegenvallende resultaten. In de Lisserpoel was de doorbraak
van de Haarlemmermeerdijk een grote tegenvaller. Beide droogmakerijen vielen dus een stuk
ongunstiger uit dan het stervoorbeeld van de Beemster, dat in zes jaar uit de kosten was. 19

Op de lange termijn bleek in het geval van de Lisserpoeldroogmakerij dat er slechts korte
perioden bestaan waarvoor Zeischka met grote waarschijnlijkheid kan stellen dat de op-
brengsten hoger waren dan de kosten, namelijk de perioden 1645-1655 en 1700-1720. Van
Zwet heeft zo’n berekening niet gemaakt. Vergelijken we dit met de totale investerings-
markt, dan valt op dat investering in de Verenigde Oostindische Compagnie veel gunstiger
was. Het gemiddeld dividend steeg van gemiddeld tien procent in de 17de naar 20 procent
in de 18de eeuw. Daarmee kom ik aan een constatering die anderen al voor mij gemaakt
hebben: met investeren in landwinning kan men niet alleen zuivere financiële winst op het
oog gehad hebben. Investeren in droogmakerijen had ook betekenis voor verhoging van het
eigen aanzien. De prestigieuze boerderijen en buitenhuizen die in de grote droogmakerijen
werden gebouwd vormen daarvan een blijvende getuigenis. 

Lucratieve bedijkingen
Maar niet overal vielen de inkomsten uit landwinningsprojecten tegen. In de monding van
Maas en Rijn deed zich een bijzonder fenomeen voor: door zee en rivier aangedragen sedi-
ment sloeg neer en er vormde zich ‘gratis land’ met vruchtbare kleibodem: opwassen en aan-
wassen. Het verschil is vooral juridisch. Opwassen zijn zelfstandige eilanden, aanwassen zijn
aangroeisels van bestaande eilanden, maar die eilanden zijn vaak ooit als opwas begonnen.
Bovendien kwamen zowel in opwassen als aanwassen geulen voor en uiteindelijk was de
breedte van de geul bepalend voor de status van het nieuwe land. Opwas of aanwas: er waren
regelmatig conflicten over de status van het nieuwe land, want opwassen kwamen van ouds-
her aan de grafelijkheid toe – dat recht ging terug op oude koninklijke rechten, de regalia.
Voor aanwassen was dit regionaal verschillend. In Zeeland kwamen ze aan de locale am-
bachtsheren toe, in Holland en Friesland aan de centrale overheid. Maar over de Hollandse
eilanden lijkt zelfs een groot rechtsgeleerde als de 17de-eeuwse Hugo de Groot niet helemaal
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zeker te zijn: voor de landeigenaren langs Maas en Hollandse IJssel gold een uitzondering op
het Hollandse recht, zij mochten hun aanwassen behouden.20 De Hollandse eilanden vorm-
den dus een apart gebied, naar ik vermoed omdat het een heel ingewikkeld gebied was. Het
kende een enorme geografische dynamiek waar landen in hoog tempo oprezen en verdwe-
nen, het was een grensgebied in meerdere opzichten, zowel geografisch als politiek, en hier
woonden al heel lang gemeenschappen die hun eigen rechtssystemen hadden ontwikkeld
voordat er graven in het zicht kwamen met claims zoals regalia. Niet toevallig zijn de oudste
inheemse duikers en dammen uit de Romeinse tijd juist hier overgeleverd.21

Uit het artikel van Wouda blijkt dat de situatie locaal nog zeer kon verschillen. Bovendien
evolueerde het recht op de aanwassen door de tijd heen. De geschiedenis van rechten op de
grond kent vele aspecten: decentralisatie, eigendomsverschuiving, verkoop, modernise-
ring. In ieder geval verschoven de inkomsten uit de aanwassen van de Zwijndrechtse Waard
en de Riederwaard door de tijd heen via de locale ambachtsheren weg van de landsheer naar
de individuele ingelanden. Het effect was dat in de moderne tijd, ondanks het feit dat de fy-
sisch-geografische omstandigheden voor de eilandpolders vrijwel gelijk waren, sommige
polders extra inkomsten hadden uit hun buitengronden en er kwamen nog regelmatig flin-
ke stukken buitengronden bij. Dit waren dus aanwassen, locaal gorzen genoemd, die bui-
ten de primaire waterkeringen vielen. Als de gorzen rijp waren (hoog genoeg opgeslibd,
ontzilt en met een bepaalde vegetatie) werden ze vaak ingedijkt, maar al voordien leverden
ze interessante producten op, bijvoorbeeld riet, bies en wilgen. Deze snelgroeiers profiteer-
den enorm van de voortdurende bemesting met rivierslib en de gronden vormden daardoor
al voor bedijking een zeer goede inkomstenbron.

Het inpolderen van buitengronden is slechts op hoofdpunten te vergelijken met een
droogmakerij. Een bedijking van aangeslibde, in principe hoog liggende gronden is tech-
nisch en landschappelijk een heel ander proces dan een droogmaking van een meer. Zo
werd geen bemaling toegepast en geen aanpalende grond aangekocht. Ook werd geen zelf-
standig bestuur opgericht, de bestaande polder was verantwoordelijk voor de financiering,
en door de geleidelijkheid van het proces was niet een zeer groot kapitaal ineens nodig. De
investering in de eerste buitengronden van de Zuidpolder (de Vredepolder) werd in fasen ge-
spreid over een lange periode van 25 jaar. Een inleidende fase was het leggen van dammen
die de opslibbing versnelden. Eerst bij voldoende rijping vond in 1712-13 bekading van het
opgeslibde land plaats. Enkele jaren later volgde een ronde verbeteringen aan de infrastruc-
tuur, dan weer, na een inbraak in 1717, werden verbeteringen doorgevoerd en een sluis ge-
bouwd. De geleidelijke toename van de investeringskosten ging samen met toename van de
baten. Vanaf de eerste bekading droegen de nieuwe buitengronden tussen de 13 en 22 pro-
cent bij van de inkomsten in de Zuidpolder, later nam dat zelfs toe tot 46 procent. Gevolg
was dat de omslag rond de drie tot vier gulden per mogen lag, dat is minder dan de helft van
de omslag in de Lisserpoeldroogmakerij in dezelfde tijd.

Midden 19de eeuw werden nog enkele aanwassen bedijkt. Gedurende de hele 19de eeuw
tot aan de economische crisis van de jaren 1930 ontwikkelden zich de inkomsten van de
Zuidpolder, mede door de nieuwe gronden, zo gunstig dat in plaats van heffingen, in de
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20 A.A. Beekman, Dijk- en waterschapsrecht van Nederland voor 1795 (3 delen, Den Haag 1905) I, 22-35, 1207; Van de Ven, Leef-
baar laagland, 85, 128; Van der Gouw, De Ring van Putten, 40.

21 Hierover verschijnt een artikel van Tim de Ridder in de volgende jaargang van Holland.



19de eeuw aan de ingelanden uitkeringen oplopend tot 30 gulden per hectare werden ge-
daan. Wouda laat zien dat ook in andere Zuid-Hollandse gebieden zulke rijke polders be-
stonden waar men tot uitkeringen overging, ondermeer op de Grote Waard en op het eiland
Putten. 

Samenvattend, hoewel de droogmakerijen in het noorden, dankzij hun spectaculaire
windmolenparken, hun opvallende rechtlijnige ruimtelijke inrichting en door de bijzonde-
re aard van de risicovolle, grootschalige financiering veel meer de aandacht hebben getrok-
ken, waren qua opbrengsten de bedijkingen in het zuiden van Holland veel interessanter
voor de landeigenaren.

Besluit
Het is verassend te zien hoeveel nieuwe onderzoeken op het gebied van de ‘nieuwe water-
staatsgeschiedenis’ er lopen en hoe divers zij zijn. Zij leveren interessante nieuwe resulta-
ten, maar roepen ook weer vele nieuwe vragen op. Hopelijk zullen deze de lezer aan het den-
ken zetten en de onderzoeker ertoe aanzetten om het onderzoek naar de geschiedenis van
land en water in Holland te vervolgen. Zo’n geschiedenis is niet alleen reflectief, maar biedt
mogelijk ook inspiratie aan landschapsinrichters. Er bestonden vele tussenwegen tussen
droog en nat en ruimte voor water hoefde ruimte voor mensen niet uit te sluiten. Dat bewijst
de geschiedenis en dat kan ook een leidraad zijn voor de toekomst van Holland.
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Afb. 3. Deel van de Caerte vande gelegentheijt vande Landen en weegen Landtscheijdinge, en An-
ders gelegen in Delfland etc. van Johan van Swieten, 1691 (Collectie OAD 722). Duidelijk is te zien
hoe de akkers, hier bij Pijnakker, werden verveend.



De interactie tussen mens en natuur in de strijd om land en
water in het zuiden van Holland, 1200-1650

Het zuiden van Holland strekte zich een eind in het huidige Noord-Brabant uit. Dat gebied ter weers-
zijden van het Hollands Diep transformeerde in de laatste acht eeuwen van een veenland, via een over-
stromingslandschap vol geulen, slikken en gorzen, naar een agrarisch polderland met tegenwoordig
zelfs zware industrie. Deze transformatie voltrok zich door de interactie tussen mens en natuur. Als het
overstromingsproces en het bedijkingsproces op regionale schaal bekeken worden, rijst de vraag of het
eigenlijk niet om één proces gaat. Vervolgens dringt de vraag zich op in welke mate dat proces gestuurd
werd door natuurlijke krachten enerzijds en bedoelde of onbedoelde effecten van menselijk handelen an-
derzijds. Onwillekeurig rijst de vraag in hoeverre zeespiegelstijging een rol speelde en of langgolvige eco-
nomische cycli er iets mee te maken hebben. En: is dat polderland nu ‘Hollands’ of toch ‘Brabants’?

Inleiding
Niet alleen Zeeland is een door getijdengeulen doorsneden bedijkte getijdenafzettingsvlak-
te. Dit type landschap strekt zich veel verder uit; het komt ook voor in het zuiden van Hol-
land en de noordwesthoek van Noord-Brabant met een grote uitloper naar het oosten, tot bij
Heusden (zie afb. 1).

Ik bespreek hier alleen de vorming van dat landschapstype in het gebied ten oosten van
de middeleeuwse Striene. De Striene was in de late middeleeuwen een vaarweg tussen de
Schelde en de Maas. Deze vaarweg liep door Tholen, het Volkerak en midden door de Hoek-
se Waard. Het gebied ten oosten ervan werd sinds ongeveer 1200 doorsneden door de grens
tussen Holland en Brabant. Zo waren Klundert, Zevenbergen, Geertruidenberg en een groot
deel van de Langstraat destijds Hollands.

In de periode 1200-1660 is in dat gebied het landschap van door getijdengeulen doorsne-
den bedijkte getijdenafzettingsvlakten gevormd. Niet in één klap, maar in een proces van
oostwaarts opdringen van de invloed van de zee, gevolgd door een opslibbingfase die door
gedeeltelijke bedijking afgesloten werd. Het oostwaarts opdringen van de zee werd na 1200
ten oosten van de Striene merkbaar en vond zijn culminatie in de St. Elisabethsvloeden van
1421, 1422 en 1424. De aanduiding op de kaart betekent niet dat de zee er het land overal tot
onpeilbare diepten had uitgeschuurd, doch slechts dat de getijdeninvloed dominant was.
Op stukken oud land werd sediment afgezet, elders werden geulen uitgeschuurd of bleven
bewoonbare eilandjes of dijkfragmenten bestaan (zie afb. 5). 

Terwijl de zee in het oosten nog oprukte, werd in het westen al weer bedijkt. Dit bedijken
werd in hoofdzaak voltooid in 1660. Daarna zijn er nog wel wat snippertjes bijbedijkt, maar
het land had in 1660 toch in grote trekken zijn huidige vorm gekregen.

Het binnendringen van de zee kan verteld worden als een lange reeks rampen. Evenzo
kan het herdijken verteld worden als een lange rij geslaagde technische en financiële onder-
nemingen. Zo gebeurt het vaak in de plaatselijke literatuur die de blik dan vaak ook nog be-
perkt tot de polder- of gemeentegrens.

Als het overstromingsproces en het bedijkingsproces echter op regionale schaal bestu-
deerd worden, rijst allereerst de vraag of het eigenlijk niet één proces is. Vervolgens dringt
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de vraag zich op in welke mate dat proces gestuurd werd door natuurlijke krachten enerzijds
en bedoelde of onbedoelde effecten van menselijk handelen anderzijds. Onwillekeurig rijst
de vraag in hoeverre zeespiegelstijging een rol speelde en of langgolvige economische cycli
er iets mee te maken hebben.

Overstroming en bedijking in één proces
Alhoewel dat op het eerste gezicht onmogelijk lijkt, kan het geheel van binnendringen van
de zee – overstroming, opslibbing en bedijking – als één samenhangend proces beschreven
worden.1 In dit model bekijken we de evolutie van het landschap door de bril van een waar-
nemer die zich in werkelijkheid op een vaste plek bevindt. In het modelschema beweegt de
waarnemer echter fictief van oost, de landzijde, naar west, de zeezijde.

In de loop van ongeveer 150 jaar ziet onze waarnemer hoe een agrarisch gebruikt veenge-
bied door ontwatering inklinkt en voor een deel door turfwinning een lagere bodem krijgt.
Op een gegeven moment voelen de grondgebruikers de dreiging van de zee naderen en wer-
pen ze een defensieve dijk op. Helaas, de dijk wordt na enkele decennia weggevaagd. Zout
water overspoelt het laaggelegen en tot dan zoete veen, dat snel verzilt: darink! Door de ver-
beterde natuurlijke ontwatering bij eb klinkt ook naburig onvergraven veen in. Weldra
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1 K.A.H.W. Leenders, ‘Ecologische aspecten van de middeleeuwse zoutwinning in de Delta’, Jaarboek voor Ecologische Ge-
schiedenis (1999) 43-60.

Afb. 1. Gedeelte uit de geomorfologische kaart van Nederland, oorspronkelijke schaal 1: 1.000.000.
Nummer 14 is de bedijkte getijdeafzettingsvlakte in zuidwestelijk Nederland. Uit: W.H. Zagwijn
e.a., Atlas van Nederland. Deel 13: Geologie. (Den Haag, 1985)



wordt de darink geëxploiteerd voor zoutwinning, terwijl het gebied langzaam opslibt tot een
slik. De darinkdelvers zijn gewoon om door die sliklaag heen te graven, dat is zelfs typisch
voor darink. De opslibbing gaat voort en het bijna onbegroeide slik wordt tot een schor of
gors2 met riet en biezen. Nu is het terrein voor de darinkdelvers te lastig geworden en de eer-
ste schapen verschijnen. Als die de bodem hebben aangestampt, komt er een zomerdijkje en
na enige tijd een winterdijk. Met deze laatste offensieve dijk wordt ‘vers korenland’3 toege-
voegd aan het cultuurland van de delta.

Dit is het basismodel. Het basismodel wordt met een extra tijdsdimensie uitgebreid om-
dat het hele proces zich dicht bij de kust eerder afspeelt dan verder landinwaarts. Eenzelfde
fase van het proces verplaatst zich met gemiddeld ongeveer 35 kilometer per eeuw (of één
meter per dag) landinwaarts.4 Zo valt de start van de zoutwinning in Steenbergen een eeuw
eerder dan die bij Zevenbergen. Deze verschuiving wordt mede aangedreven door het me-
chanisme van de ‘voortvretende inbraak’, terwijl de opslibbing tot toekomstig polderland te
begrijpen valt vanuit het mechanisme van de ‘zelfgenezende inbraak’. Een verdere compli-
catie is de snelheid waarin het proces zelf zich afspeelt tussen het teloor gaan van de oude
defensieve dijk en het opwerpen van de nieuwe offensieve dijk. Hier is de sedimentatiesnel-
heid een belangrijke factor. Die snelheid kan plots veranderen door wijzigingen in de wa-
terhuishouding elders, zoals ik heb aangetoond met betrekking tot de Hoekse Waard.5 De
sedimentatiesnelheid bepaalt hoeveel tijd tussen beide dijkfasen zit, ofwel hoe lang het ge-
bied ‘gemeen met de zee’ ligt. 

Een model is altijd slechts een beperkte afspiegeling van de werkelijkheid. Dat geldt ook
voor het bovenstaande model. Door toetsing aan historische en landschappelijke gegevens
en door discussie kan het model geverifieerd en geijkt worden. Na verloop van tijd zal het
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2 In het hier behandelde gebied overheerst de benaming ‘gors’. In Zeeland en bij Antwerpen is ‘schor’ gebruikelijk.
3 ‘Vers’ verwijst hier naar zoet water, naar het bedijkt zijn tegen de zoute zee. ‘Koren’ kan zowel slaan op het beoogde ge-

was (tarwe), als op de keur waaraan de nieuwe polder onderworpen was.
4 K.A.H.W. Leenders, 2000 jaar kustontwikkeling van Cap Gris Nez tot Hoek van Holland (Rijswijk 1986) (Rijkswaterstaat rap.nr.

NZN-86.19) 14.
5 K.A.H.W. Leenders, Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde. Ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noord-westen van het

Maas-Scheld-Demergebied, 400-1350. Een poging tot synthese (Zutphen 1996) 366.

Afb. 2. Schematische weerga-
ve van het binnendringen van
de zee, de overstroming, de
opslibbing en de bedijking als
één samenhangend proces.
Tekening K.A.H.W. Leenders,
1999. Uit: K.A.H.W. Leenders,
‘Ecologische aspecten van de
middeleeuwse zoutwinning in
de Delta’, Jaarboek voor ecologi-
sche geschiedenis (1999) 43-60.



dus enigszins van inhoud kunnen veranderen. Vervolgens kan het gebruikt worden om uit-
spraken te doen in analoge situaties waar voldoende gegevens ontbreken. 

In het beschreven model wordt naar de mechanismen ‘voortvretende inbraak’ en ‘zelfge-
nezende inbraak’ verwezen. Bij zware storm en sterke opstuwing van het water vonden
langs de kust inbraken plaats. Het water stortte zich over het land en creëerde een perma-
nente verbinding met de zee waardoor het land onder de werking van het getij kwam. Door
de getijdenbeweging werden geulen uitgeschuurd, die zich landinwaarts vertakten, naar-
mate de kracht van het instromende water afnam. De stormvloed zelf was slechts van korte
duur, maar via de in de kust geslagen bressen en het geulensysteem bleef het getijdenwater
in- en uitstromen over de in de kustvlakte aanwezige laagten. Geleidelijk werden op het
‘oude land’ nieuwe mariene lagen afgezet. Als dit maar lang genoeg duurde trad klink op,
waardoor het sedimentatieproces langer duurde dan op grond van de aanvankelijke hoog-
teligging van de bodem verwacht zou mogen worden. Uiteindelijk verminderde de water-
berging op de slikken, die zich tot gorzen ontwikkelden. Naarmate bij vloed minder water
op de slikken en gorzen geborgen kon worden, verlandde ook het geulenstelsel en in prin-
cipe ook het zeegat waarop zij aansloten. Wanneer het proces zich ongestoord kon afspe-
len, was iedere inbraak van de zee zelfgenezend.

Het kon ook anders lopen. In de brede kustvlakte van Zeeland en Holland hebben de in-
braakgeulen kennelijk het verder oostwaarts gelegen hoogveen bereikt. Hierdoor kreeg het
hoogveen een rechtstreekse afwatering op zee en klonk het in. Zo werd ook dit veen rijp voor
de afzetting van sedimentlagen. Het proces van aantappen van een veengebied, ontwatering
ervan gevolgd door inundatie en geulvorming was niet ‘zelfgenezend’. Het vrat als maar ver-
der, zover er veen aanwezig was. Het is dit proces van de voortvretende inbraak dat in de zee-
armen overheerste, terwijl het zelfgenezende proces van inbraak, opslibbing en gorsvor-
ming zich ter weerszijden van de zeearmen ging afspelen. Zo kunnen we in noordwestelijk
Noord-Brabant inderdaad zien hoe de zee-invloed alsmaar verder oostwaarts drong onder
vorming van een grote en diepe geul (Haringvliet, Hollands Diep, Biesbosch, langs de
Langstraat tot bij Heusden), terwijl enkele tientallen kilometers westelijk van het ‘front’ (of
ruim een eeuw na passage van dat front) reeds gorzen bedijkt werden.

Natuurlijke processen
In het bovenstaande ‘model’ spelen natuurlijke processen en menselijke invloeden ieder
hun rol.

Een belangrijk natuurlijk proces is het spel van sedimentatie en erosie dat zich afspeelt af-
hankelijk van de stroomsnelheid van het water en de sedimentlast. Water dat sediment (klei,
zand etc.) meevoert, kan die last alleen vasthouden wanneer het snel genoeg stroomt. Daalt
de stroomsnelheid, dan valt het sediment uit het water, waardoor de stroomgeul kleiner
wordt en de stroomsnelheid weer oploopt tot een evenwichtssnelheid bereikt is. Stroomt
het water te snel, dan gaat het schuren en materiaal uit de bedding opnemen: toekomstig se-
diment. Dat gaat door tot de stroomgeul zo breed geworden is dat de stroomsnelheid van
het water genoeg gedaald is om de erosie te stoppen. Enig rekenwerk laat zien dat de getij-
dengeulen die in de 15de eeuw in de Noord-Brabantse noordwesthoek bestonden wat hun
maten betreft keurig pasten bij de hoeveelheid water die bij iedere getijgang binnen zes uur
verplaatst werd. In het begin van een overstromingsperiode ontwikkelt zich op deze manier
een stelsel van getijdengeulen dat de resten van het oude veenland doorsnijdt. Naarmate ge-
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leidelijk op het oude land, waar het water bij vloed traag beweegt, meer sediment afgezet
wordt, vermindert de hoeveelheid water die per zes uur verplaatst moet worden. De geulen
slibben weer dicht. De mensen hebben elkaar daarover wel eens kwaad aangekeken, maar
het gaat gewoon om een natuurlijk proces.6

Een ander belangrijk gegeven is de instabiliteit van veen. Zolang de veenmassa door-
drenkt is met zoet water, blijft hij voortbestaan en kan hij zelfs aangroeien. Als er water aan
onttrokken wordt, wordt er niet alleen volume aan onttrokken, maar ook de bescherming
tegen de zuurstof uit de lucht. De zuurstof reageert met de drooggevallen organische mate-
rie, waardoor kooldioxide ontstaat dat verwaait in de lucht. Door die oxidatie verdwijnt dus
ook veenstof. Het resultaat is dat de bovenkant van het veen gaat dalen: er blijft immers min-
der veen over. Als er op het veen klei of zand afgezet wordt (bijvoorbeeld in een overstro-
mingsperiode) moet het slappe veen dat extra gewicht zien te dragen. Het veen wordt er
door ingedrukt en ook dat leidt tot bodemdaling. Al die verschijnselen worden in de regel
gevat met het begrip ‘klink’. Klink is dus het gevolg van de werking van enkele natuurkun-
dige wetmatigheden. Wel is het zo dat die wetmatigheden vaak op gang gebracht werden
door menselijk ingrijpen.

Een ander natuurlijk proces was de stijging van de zeespiegel. In de Romeinse Tijd zou de
zeespiegel voor de kust bij Katwijk ongeveer een meter lager gestaan hebben dan nu.7 Voor
de monding van de (Ooster)Schelde was dat misschien maar een halve meter.8 Daar is het
zeeniveau in de laatste twee eeuwen alleen al 20 centimeter gestegen,9 zodat er dan voor de
tussenliggende periode van 1800 jaar 30 centimeter overblijft. Dat is een te verwaarlozen
stijgingstempo. Bovendien zitten we in het hier besproken gebied minimaal 40 kilometer
van de kust. In die 40 kilometer ontwikkelde zich tussen 300 en 1200 een ingewikkeld estu-
arium dat als een filter tussen de gebeurtenissen op zee (stijging, stormvloeden) en die ten
oosten van de Striene werkte. Een filter dat dempend kon werken, maar dat ook de vloed-
oploop kon verhogen afhankelijk van de vorm van de geulen. Een mooi actueel voorbeeld
van dit laatste is het getij langs de Westerschelde: bij Vlissingen is er 1,8 meter, bij het Steen
in Antwerpen echter 5,1 meter verschil tussen eb en vloed. De 30 centimeter zeestijging valt
bovendien in het niet bij de bodembewegingen door klink en vergraving: die zijn veel groter
en veel sneller. Eerder liet ik al zien dat de chronologie van de overstromingen langs de
Westerschelde en de Brabantse kust ten zuiden van Tholen-stad geheel anders is dan die in
het gebied vanaf Tholen-stad tot in de Biesbosch. De overstromingen en opslibbingen ten
oosten van de Striene werden dus niet noemenswaardig door zeeniveaustijging beïnvloed.10

Menselijke invloeden
Wat was de plaats van de mens in de aanloop naar de overstromingen? In de veenrijke kust-
vlakte van zuidwestelijk Nederland was het optreden van de mens het startpunt van veel
landschappelijke ontwikkelingen. Al in de Romeinse Tijd boden de duinzones onvoldoen-
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6 H. Vriend, ‘De rivier de Mark door de eeuwen heen’, Jaarboek de Oranjeboom 6 (1953) 11-37; 7 (1954) 81-90; 8 (1955) 131-
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8 P.C. Vos en R.M. van Heeringen. De ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse kustlandschap (Haarlem 1997) (CD-ROM).
9 Zeeniveaumetingen Vlissingen, Zierikzee, 19de en 20ste eeuw.
10 K.A.H.W. Leenders, Verdwenen Venen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Ant-
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de ruimte en trok de mens het veen in.11 Daar kon hij zich alleen handhaven als hij wat aan
de waterhuishouding deed. Het veen moest ontwaterd worden. In grote delen van de kust-
vlakte werd een groot aantal archeologische vondsten uit de Romeinse periode gedaan. De
streek was kennelijk vrij intensief bewoond en men schuwde duidelijk het veen niet: op vele
plaatsen werden archeologica op het veen aangetroffen (zie afb. 3).

Hoe kan dat? De bovenzijde van dat veen ligt nu vaak op één meter onder NAP. Zelfs bij
een één meter lager zeeniveau in die dagen blijft het resultaat van het archeologisch onder-
zoek op het eerste gezicht vreemd. Maar als we bedenken dat we het veen nu aantreffen met
daarin het effect van 2000 jaar klink en dat in veel gevallen het veen ooit oligotroof ontwik-
keld was en zich, gevoed door regenwater, boven het grondwaterniveau kon verheffen, dan
wordt alles beter begrijpelijk. Voor de ontwatering volstond het greppels en sloten te gra-
ven. Als de Romeinen werkelijk in onze streken hele kanalen gegraven hebben, mag dat
toen geen probleem geweest zijn. Inderdaad werden vooral in het zuiden van Holland tal van
‘klepduikers’ uit deze periode aangetroffen. Dat zijn uitgeholde boomstammen die het wa-
ter onder een weg of dijkje door leidden en die aan de kant van het buitenwater met een een-
voudige klep konden worden afgesloten. Bij hoogwater dicht, bij eb open, het gaat vanzelf.
Het binnenland kon zo bij eb uitwateren. Uiteindelijk zorgde de klink in het Zuid-Hollandse
Westland toen al voor een zodanige vernatting, dat de bewoning zich verplaatste naar wat
hogere ruggen.12 Waarom zou dat verschijnsel ook niet elders, waar niet iedere molshoop op
archeologica geïnspecteerd is, zijn opgetreden? Daarmee suggereer ik dat de exploitatie van
de veengronden in de Romeinse periode op grote schaal bodemdaling teweegbracht, die de
betreffende streken bijzonder vatbaar maakte voor overstroming, hetzij uit het binnenland,
hetzij vanuit zee. Toen de bevolking in de jaren 268-273 wegtrok en daarna deze simpele wa-
terstaatswerken niet meer onderhouden werden, kon een ramp niet lang uitblijven. Deze ge-
dachtegang verklaart waarom het vertrek van de bevolking vrij snel gevolgd werd door over-
stroming, zoals uit archeologisch onderzoek geconcludeerd werd. 

Daarmee werd vooral in Zeeland de teloorgang van het veengebied in gang gezet. Binnen
enkele eeuwen lag heel Zeeland ‘gemeen met de zee’, maar toen hield de uitbreiding van de
zee-invloed blijkbaar een tijdje op. Tegen 1200 lag de oostgrens van het overstromingsge-
bied ongeveer bij de oostgrens van Zeeland. Ten oosten daarvan overheerste in de rand van
de kustvlakte nog het vrijwel overstromingsvrije zoete veen. Dat gebied werd nu echter snel
gekoloniseerd vanuit Holland, Vlaanderen en Brabant. Daarbij valt het op dat de Hollanders
heel anders met het veen omgingen dan de Vlamingen. De Hollanders zagen kans er boe-
renland van te maken en er zelfs graanoogsten tot een goed einde te brengen. De Vlamin-
gen, die ook in Brabant en het zuiden van Holland erg actief waren, groeven het veen dat ze
tegenkwamen daarentegen gewoon weg. Ze maakten er turf van en als dat mogelijk was,
zout. Het landschappelijk resultaat was vergelijkbaar. Landbouw leidde tot een relatief tra-
ge bodemdaling, gegraaf tot een onmiddellijke. De landbouwgebieden werden in de late
13de eeuw op grootschalige wijze bedijkt tegen vooral het rivierwater. Zo werd de Maas uit
de Grote Waard gebannen en afgeleid naar de Merwede.
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11 Vos en Van Heeringen, Het Zeeuwse kustlandschap.
12 E.J. Bult, Midden-Delfland, een archeologische kartering; inventarisatie, waardering en bewoningsgeschiedenis (Amersfoort/Maasland

1983).



Agrarisch veengebruik
In de landbouwgebieden op veen wist men de gevolgen van de bodemdaling op te vangen
door de rij boerderijen op te schuiven naar nog niet of minder ingeklonken gronden, tot
daar natuurlijk ooit een eind bereikt werd. De laagste gronden waren dan al haast verdron-
ken en misschien stak men daar dan ook maar turf. Zo zou heel de nederzettingenreeks van
de Langstraat in de late middeleeuwen zuidwaarts geschoven zijn, tot de positie waar ze
sindsdien is blijven liggen.13 Het dorpje Oud-Drimmelen lijkt ten westen van Geertruiden-
berg de enig overgebleven getuige van de ook daar opgetreden nederzettingsverplaatsing
vanaf de Maas naar hogere delen van het veen.

In dit veenland vroeg de waterhuishouding steeds aandacht. Aanvankelijk gebruikte men
de natuurlijke afwatering van de veenbulten naar de rivier de Maas, maar blijkbaar was er
ook behoefte aan het handhaven van een waterscheiding in het veen, terwijl men er toch per
schip kon passeren. Dat leverde een overtoom op, hier volgens Vlaamse traditie ‘Over-
dracht’ genaamd. Bij Overdrage had de Vlaamse abdij Ter Doest veel grondbezit, zodat im-
port van techniek en naam vanuit Vlaanderen hier voor de hand ligt. Zo’n kunstwerk kon de
basis voor een kleine nederzetting worden. 

In de latere gemeente Klundert lijken twee ‘Overdrage’-s te zijn geweest.14 De vermeldingen
van vóór 1300 lijken alle te wijzen op een plaats nabij Niervaart in het centrum van de gemeen-
te Klundert en in ieder geval niet ver van de Oude Mark. Het jongere Overdrage, vermeld van-
af circa 1375, lijkt eerder het eiland van Moerdijk te betreffen en dus oostelijker te liggen. Het
westelijke Overdrage vormde samen met Niervaart een schepenbank en werd als parochie aan-
gemerkt in een lijst waarin Niervaart verwacht mag worden maar niet opduikt. Zijn beide dan
toch identiek? Het lijkt er op alsof er eerst een nederzetting ‘Overdrage’ was, waarbij een twee-
de oord ontstond, gelegen aan een nieuw gegraven kanaal: Niervaart.15 Mogelijk werd van de
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13 C.H.M. de Bont, ’... Al het merkwaardige in bonte afwisseling...’. Een historische geografie van Midden- en Oost-Brabant (Waalre
1993) 25-39.

14 C.J.M. Buiks en K.A.H.W. Leenders, Nederzettingsnamen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad
(Den Haag 1994) 336-337.

15 M.H.A.J. Herben en L. van der Mierden, ‘Het dorp en de heerlijkheid Niervaart in de late middeleeuwen’, Jaarboek de Oran-
jeboom 48 (1995) 33-49.

Afb. 3. Landschap en bewoning
in Zeeland omstreeks 200 na
Christus. Nederlands Instituut
voor Toegepast Geowetenschap-
pen TNO, 1997. Uit: P.C. Vos en
R.M. van Heeringen. De
ontstaansgeschiedenis van het
Zeeuwse kustlandschap. (Haarlem,
1997) (CD-ROM).



oostelijke overdrage enkele jaren terug een
deel van de (of een soortgelijke) constructie
teruggevonden. Helaas bleef adequaat ar-
cheologisch vervolgonderzoek uit.16

Heel de waterhuishouding kon door de
voortgaande klink op zijn kop komen te
staan. De Veenzijde van de Grote Waard
waterde eerst af op de Maas, in noordelijke
richting dus. Na verloop van tijd werkte dat
niet meer en werd een kanaal gegraven
naar de reeks sluizen die ter hoogte van de
huidige Moerdijkbruggen gebouwd was,
naar het zuiden dus. Als de Sint-Elisabeths-
vloed niet gekomen was, zou de Veenzijde
van de Grote Waard enige tijd later toch in
grote waterproblemen geraakt zijn, maar
dan door deze klinkeffecten.

Vergraving van het veen
In de gebieden waar het veen vergraven
werd, waren aanvankelijk geen dijken. Dat
betekende dat de grote turfputten die voor
turfwinning op commerciële schaal gegra-
ven waren, laagten werden waar de zee bij
uitzonderlijk hoogwater bezit van kon ne-
men. Nog sterker gold dat voor de putten die
gemaakt werden voor de zoutwinning, want
die lagen al binnen het bereik van de zoute
zee. Ook wanneer men werkte binnen tijde-
lijke omdijkingen (de moerdijken) trad dit
effect op, want als het veen uitgeput was, liet
men de moerdijk onverzorgd achter. Na een tijdje brak zo’n dijk en had de zee vrij spel. Zowel
in Niervaart als Zevenbergen werd duidelijk dat men na een eerdere periode van agrarisch ge-
bruik van veengrond, die in Zevenbergen in ieder geval voordien al van een turflaag ontdaan
was, uiteindelijk toch overging op het graven van turf voor de zoutwinning. In 1297 kreeg Ter
Doest daarvoor toelating bij Niervaart.17 Ten oosten van Zevenbergen viel de omschakeling
naar zout pas in 1367.18 In die periode, ergens tussen 1369 en 1396 werd Zevenbergen stad.19
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16 M.H.A.J. Herben, ‘De Overdrage alias De Moerdijk’, De Overdraght 21 (1995) nr. 4, 11-22.
17 M. Gysseling, Corpus van middelnederlandse teksten. I, Corpus van middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Reeks I, Amb-

telijke bescheiden, deel 1 t/m 9. Reeks II, Literaire handschriften 1 deel (Den Haag 1977) nr. 1616.
18 K.A.H.W. Leenders, ‘De exploitatie van moergronden bij Zevenbergen’, Jaarboek de Oranjeboom 32/33 (1979/1980) 235-242.
19 1369: die grote spoye die binnen int dorp staet. OCMW Brugge, archief St. Janshospitaal, rekening 57 (1361 – 1376), fol. 20v,

21r. 1396, sep. 14 ende dat desgheliic de stad van Sevenbergen dat oec mede bezeghelen sal ... Ende desgheliic soe hebben
wij, schepenen ende raid van der stad van Sevenberghen... (gezegeld). Zwaar geschonden stadszegel. Nationaal Archief
’s-Gravenhage (hierna NAG), Nassause Domeinraad Drossaers inv. 117, reg 850. Gedrukt: F.F.X. Cerutti, Middeleeuwse
rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda, I (Utrecht, 1956) nummer 293.

Afb. 4. Gedeelte uit een anonieme 18de-eeuwse
kaart van het gebied tussen Ieper en Diksmuide,
met aanduiding van vier overtomen (‘overdrach’)
op de Ieperleet. Rijksarchief Brugge, kaarten
nummer 162, 51 x 64 centimeter. Uit: A.E.
Verhulst, Landschap en landbouw in middeleeuws
Vlaanderen (Brussel 1995) 114.



Moeren tussen het latere Standdaarbuiten en Sint Maartenspolder werden in 1300 uitgegeven
om er brandstof te winnen. Onder de voorwaarden is er echter één die bepaalt dat – mocht de
moer verzouten – er zout gewonnen mocht worden en dat men dan een hogere belasting zou
betalen.20

Later zou dit gebied het verbindingsstuk ‘De Uitslag’ tussen Mark en Dintel worden. Met
alle gegraaf nodigde men als het ware de zee uit om steeds verder oostwaarts op te dringen.
De middeleeuwer zag deze gevaren wel, maar gewin op korte termijn bleek keer op keer
interessanter dan veiligheid op langere termijn. Zelfs toen de dreiging voor de westdijk van
de Grote Waard in 1385 heel evident geworden was, werd binnen de net afgekondigde vei-
ligheidszone toch weer een nieuwe turfgraverij gedoogd omdat met de opbrengst daarvan
een extra dijk bekostigd kon worden. Het dijkproject mislukte zodat de veiligheid van de
Waarddijk er alleen maar op achteruit ging.21 Toen de westelijke Waarddijk in 1421 brak, lag
het daaraan grenzende deel van de Grote Waard als een lage kom gereed om een enorme
slok water op te slurpen. De getijdenbeweging maakte dat veel van dit water vier maal daags
aan- en afgevoerd moest worden, waardoor het Hollands Diep zijn breedte en diepte kreeg.
Bovendien brak ook bij Werkendam de Waarddijk, waardoor het water van Maas en Merwe-
de deels door de Waard ging stromen. De toestand was, mede omdat men niet onmiddellijk
ingreep, onhoudbaar geworden en de Biesbosch zou ontstaan.

Het wel of niet bedijkt zijn kon in deze veengebieden juist het omgekeerde effect hebben
van wat je ervan zou verwachten. Tegen dijken liep het stormvloedwater eerst hoog op,
waarna het met geweld door de dijk brak en daarachter allerlei vernielingen aanrichtte. In
1288 gebeurde dat met de Riederwaard en andere waarden ten noorden van de Maas en bij
polders in het Antwerpse en in Vlaanderen. In westelijk Noord-Brabant waren er toen nog
amper dijken. Het overstromingswater kwam helemaal tot bij Wagenberg, maar het richtte
kennelijk onderweg weinig schade aan. Wel was deze kortstondige overstroming reden om
bij de verdeling van het Land van Breda (die juist in de jaren 1287-1290 geregeld werd) het in
1288 overstroomde gebied voorlopig als ‘gemeenschappelijk gebied’ te bestempelen. Ken-
nelijk kon men zo snel de veranderde economische mogelijkheden (zoutwinning) aldaar
niet goed inschatten. Inderdaad werden delen van dat gebied nog een tijd lang als zoete turf-
moeren geëxploiteerd, wat veel minder opbracht.22

Noordelijker verdronk in 1288 het dorp Strijen volkomen. De bevolking vluchtte naar
de westdijk van de Grote Waard. Een deel bleef daar wonen (het huidige dorp Strijen) en
een deel trok over die dijk helemaal naar Oosterhout, waar hun heer toen ook maar een
nieuw kasteel bouwde. De Slotbosse Toren is er nog een restant van.23 Veel werd er bij
Strijen na 1288 niet herdijkt. Aan de zuidzijde van de Maas werd het Heer-Hugenland in
1357 ter bedijking uitgegeven.24 Mogelijk is deze polder in de jaren 1374-1376 weer ten
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20 M. Dillo en G.A.M. van Synghel, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. II, de heerlijkheden Breda en Bergen op Zoom (Den
Haag 2000), nr. 1412.

21 K.A.H.W. Leenders, ‘1385 Moerdijk 1985’, Brabantia 35 (1986) nr. 2, 14-15.
22 W.A. van Ham, ‘Breda contra Bergen op Zoom. Vijf eeuwen strijd om de grenzen’, Jaarboek de Oranjeboom 27 (1974) 151-

185; 28 (1975) 95-134.
23 Leenders, Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde, 363-366.
24 F. van Mieris, Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland, en heeren van Vriesland, beginnende met de eerste en oudste brieven

van die landstreeken, en eindigende met den dood van onze graavinne, vrouwe Jacoba van Beijere; zynde zoo met de verschillende leezingen der
onderscheidene afschriften, als met eenige korte aanmerkingen opgehelderd, verzaameld, en in orde gebragt (Leiden 1753-1756) III, blz. 26.



ondergegaan25 en werd het gebied daarna, maar nog vóór 1400, als Nieuw-Strijen of Sint-
Anthonypolder herdijkt.26 Iets verder naar het westen werd in het noorden van een als riet-
gors verhuurd gebied in 1411 de polder Monnikenland, nu genaamd het Munnikenland
van Westmaas, bedijkt.27 Tussen het Munnikenland en de Sint-Anthonypolder lag over
het Zwanegat een veer. Verder naar het westen lag een derde polder: Strienemonde. Deze
drie polders op een rij langs de zuidzijde van de Maas wijzen er op dat daar kennelijk al
voldoende opslibbing was om tot herdijking over te gaan. Of gaat het nog om een oude
oeverwal? Verder naar het zuiden was dat niet het geval. Daar lag het rietgors, waar-
schijnlijk waar nu het Oude Land van Strijen ligt. In het gebied ten zuiden en zuidwesten
daarvan lieten de heren van Strijen de zich traag vormende gorzen uitmoeren omwille van
de zoutproductie.

De rol van de mens in de fase van de uitbreiding van de zee-invloed bestond dus vooral uit
het ‘uitnodigen’ van de zee door het verlagen van de veenbodems. Dat verlagen kon door
ontwatering ten behoeve van agrarische gebruik en door graafwerk omwille van turf- of
zoutwinning. 

Wat was de plaats van de mens in de overstromingsperiode?
De ‘overstromingsperiode’ is in deze streek een nogal flexibel begrip. Als in 1421 de weste-
lijke Waarddijk bezwijkt en voor de Grote Waard de overstromingsperiode begint, wordt ten
westen van Steenbergen net het Westland bedijkt, zodat daar de overstromingsperiode be-
ëindigd wordt. Het hierboven ontwikkelde model probeert dat begrijpelijk te maken.

Greep de mens tijdens de overstromingsperiode in de ontwikkelingen in het getijdenge-
bied in? Uit wat ik aan gegevens gezien heb, krijg ik sterk de indruk dat de mogelijkheden
van het getijdengebied benut werden maar dat amper gericht ingegrepen werd. Er zijn twee
uitzonderingen: aan het begin en aan het einde van de periode. In het begin van de over-
stromingsperiode, als de sedimentlaag op het oude veenland nog niet dik was, ging men ij-
verig verder met het vergraven van het veen omwille van de zeer rendabele zoutwinning.
Daaraan kwam in de loop van de 15de eeuw een einde. Deels zal dat zijn omdat de sedi-
mentlaag te dik werd, maar belangrijk was zeker ook de groeiende import van ruw zout van-
af Franse en nog verder weg gelegen kusten. Daarmee kwam een eind aan de landvernieling
en kon het sedimentatieproces de overhand krijgen. Toch werd in 1437/1438 bij Niervaart
nog een zoutkeet hersteld.28

Een ander fenomeen uit het begin van de overstromingsperiode is het weghalen van
waardevolle goederen. In het huidige dorp Strijen werd aardewerk aangetroffen dat uit het
midden van de 13de eeuw zou dateren, terwijl het dorp pas vanaf 1288 daar op de dijk ge-
vestigd is. Dat kan er op wijzen dat men uit de verdronken boerderijen en huizen van het
oude dorp nog is gaan redden wat er te redden viel. Expliciet staat het in de rekeningen over
de nadagen van het verdronken Niervaart. In 1438/39 declareerden Huge Lijsen miet sinen ge-
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25 Een hele reeks vloeden in deze jaren, zie M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. I De periode voor
1400 (Assen, 1971); II De periode 1400-1600 (Assen, 1975); III De periode 1600-1700 (Assen, 1977). De archeoloog Biemans te
Strijen meent op grond van bodemvondsten dat deze polder in 1376 verloren ging.

26 G. Bannenberg e.a., De oude dekanaten Cuyk, Woensel en Hilvarenbeek in de 15e en 16e-eeuwse registers van het aartsdiakenaat Kem-
penland (Nijmegen 1970) 417, nt. 48: o.a. in 1485 is er sprake van Stryen novum alias Poldris s. Anthonii.

27 Rijksarchief Utrecht (hierna RAU), Fonds kleine kerken en kloosters (hierna KKK), 573, 5v.
28 NAG, ND Drossaers, inv.757, transcriptie afgedrukt in: M.H.A.J. Herben en L. van der Mierden, ‘De rentmeestersreke-

ningen van Niervaart uit de eerste helft van de vijftiende eeuw’, Brabants Heem 45 (1993) 150-157.



sellen kosten van teerning doen sij de straetsteen haelden en vande straetstenen opte wijnden ende inde
scepe te doen. Verder verhaalt de rekening van 1442/43 over personen, welke die steen uutge-
wonne hebben op die Nyevaert en die steen haelden.29 Een beroemd geval is natuurlijk de over-
brenging van het Heilig Sacrament van de Niervaart naar Breda in 1449. Dat was een be-
langrijke pelgrimstrekker die de afbouw van de Grote Kerk van Breda geen kwaad gedaan
zal hebben.30 Het verdwijnen ervan uit Niervaart betekende de economische doodsteek voor
wat er nog restte van dat dorp. 

Gebruik van het drijvende land
Aan het eind van de overstromingsperiode deed men op enkele plaatsen zijn best om de aan-
slibbing te bevorderen. Dat kon bereikt worden door het opwerpen van een strekdam, zoals
op het toekomstige Prinsenland (Dinteloord) gebeurde, en het afdammen van kreken die
dwars over een slik of gors liepen (‘Deurloop’).31 Andries Vierlingh (1507-1579), rent-
meester van Steenbergen en betrokken bij veel 16de-eeuwse bedijkingen, adviseerde het
aanleggen én onderhouden van dammen en sloten, alsmede het aanplanten van riet en zeg-
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29 Herben en Van der Mierden, ‘De rentmeestersrekeningen’, 150-157.
30 Pater Placidus, ‘Geschiedenis der katholieke kerk te Breda’ in: Geschiedenis van Breda I (Breda 1952) 123-182, 134.
31 Vierlingh legde een strekdam van bijna 3700 meter op het gors van het latere Prinsenland (Dinteloord). A. Vierlingh, Trac-

taet van Dyckagie (Den Haag 1920) 2. Vriend, ‘De rivier de Mark’ (1953), 30. De dam is te zien op de Gastelse Kaart van 1565
(Archief abdij Sint-Bernaards, Bornem (hierna ASB)).
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Afb. 5. Geografische schets van het opdringen van de zee-invloed in de periode 1250-1450.
Tekening K.A.H.W. Leenders, 2004.



ge en het aanbrengen van zoden.32 Al met al lijken deze inspanningen meestal weinig spo-
ren in de archieven, maar des te meer in het landschap nagelaten te hebben.

Voor de rest gebruikte men het getijdengebied zoals het zich aandiende. In het begin was
dat vooral voor de visvangst en de vogelarij. De zalmenoorlog die Geertruidenberg en Dor-
drecht in de Biesbosch uitvochten, past hier helemaal bij. Ook de nieuwe taak van de oude
kastelein van Niervaart om als ‘waterpolitie’ op te treden tegen stropers is er een voorbeeld
van. De rekeningen van het bijna geheel verdronken land van Zevenbergen uit 1427 en later
tonen dat de visserij een belangrijke inkomstenbron was.33 Aan het nog bestaande Zwanen-
gat lag een ‘vogelkooi’: waarschijnlijk zoiets als een eendenkooi.34 Van Bavel plaatst de op-
komst van de eendenkooi in de 16de eeuw in de context van de toenemende specialisatie en
marktgerichtheid van de landbouw van die eeuw. In Holland lijken de eendenkooien vanaf
1500 massaal aangelegd te worden. De oudst bekende dateert van rond 1500. Deze lag bij
Mariënweerd. De eerst volgende werd in 1546 bij Rumpt vermeld. Bij Oud-Heusden lagen er
in 1556 10 stuks. Drift lijkt een ander woord voor vogelkooi of eendenkooi. In 1546 was bij
Mariënweerd of Rumpt sprake van een vogelkoy off dryfft. De kooikers worden driftenaers ge-
noemd. In 1550 vaardigde Karel V een plakkaat uit waarin gesteld werd dat de Hollanders groo-
te menichte van vogelcoeyen ende gelycke noch dagelycx lancx zo meer maken ende opstellen. De Zeven-
bergse vogelkooi van 1544/1545 is dus een van de vroegste vermeldingen van een
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32 Vierlingh, Tractaet van Dyckagie, 114.
33 Algemeen Rijksarchief Brussel (hierna ARAB), Archief van de Rekenkamer (hierna RK) 5573-1 t/m 4.
34 ARAB, Fonds Arenberg (hierna Arenberg) 5402-1: Rekening Zevenbergen 1530-1531. Verhuur vogelrijen: op Hazeldonk,

op die stelle, Bloemendael, Zoomerlant, Zantberch, Simons Hilleke, op de Droge Marck, Moerdijk. Er is een hoofdstuk
visserij. ARAB, Arenberg 5402-4 : Rekening Zevenbergen 1533-1534: fol. 20. Van iedere visserij heeft de heer de eerste
zalm. Dat levert vier zalmen op: de Bloken, de Diefhoek, de Ketel en de Cockock. ARAB, Arenberg 4253: Rekening Ze-
venbergen 1544-1545: fol. 31v: rubriek: De Nieuwe Wegen. Op 3 okt. besteed: Nieuwe weg van de Zuiddijk tot de vogel-
coy, rechtuit; voorts van de vogelcoy tot de grote sloot.

Afb. 6. Processie die het Hei-
lig Sacrament aan de haven te
Breda gaat ophalen, 1449. Ge-
deelte uit de helft van een pa-
neel van het altaarretabel van
het H. Sacrament van
Niervaart. Breda’s Museum,
olieverf op hout, ca. 1535. Uit:
F.F.X. Cerutti e.a. (red.)
Geschiedenis van Breda I,
(Tilburg 1952; 2de druk Schie-
dam 1976).



eendenkooi.35 De Niervaartse rekening over 1438/39 vermeldt inkomsten van die voghelrije
binnen dijcx.36 In het Bredase deel van het overstromingsgebied oefende de heer van Breda het
recht op de zwanendrift uit.37 De ganzen waren zelfs in hinderlijke hoeveelheden aanwezig,
want de inwoners van Prinsenbeek hadden rond 1600 het recht op hun eigen erf ganzen te
vangen of te schieten.38 Weimeren en Rooskensdonk, hooilandgebieden ten noorden van
Prinsenbeek, zijn nog steeds bekende ganzenpleisterplaatsen, maar het dorp komen die
beesten niet meer in. De Hazeldonk, een Pleistocene zandkop ten zuidenoosten van de stad
Zevenbergen, werd verhuurd om er behalve schapen ook paarden van Brabantse edelen te la-
ten grazen.39 Later zien we die hoogte terug als ‘warande’, wat waarschijnlijk betekent dat
men er konijnen hield.40 Ten westen van de Waarddijk tussen Strijen en het Maasrestant ont-
stond een rietgors waarvan inderdaad de rietoogst verpacht werd.41 Dat riet bevorderde in-
tussen wel de aanslibbing, maar vóór 1421 werd hier toch geen dikke laag afgezet.

Al in 1358/9 maakten de inwoners van de Grote Waard zich zorgen: zij vreesden dat de zou-
te moernering in het zuiden van Strijen het voortbestaan van hun korenlanden op den duur
zou bedreigen. Een commissie verklaarde dat gevaar afwezig en op het Markgors (vermoe-
delijk westelijk) en het Loogors (vermoedelijk oostelijk) mocht de zoute moernering verder
gaan.42 Dit spel herhaalde zich nadien, steeds dichter bij de Waarddijk komend. Na 1421 bleek
de situatie onhoudbaar: de Waarddijk bij Broek begaf het en kon niet meer hersteld worden.
De Grote Waard ging verloren. Nu waren het de inwoners van Wede die naar de dijk vlucht-
ten en daar Cillaarshoek stichtten.43 In 1436 werd ten westen van de Waarddijk het inmiddels
verder opgeslibde rietgors bedijkt tot het Oude Land van Strijen. Daartoe bouwde men een lan-
ge dijk van Strijen naar het Monnikenland, en damde men het Zwanegat af. Kort na 1448 werd
te Westmaas een nieuwe parochie opgericht.44 Door de poldertjes langs de Maas werd een frag-
ment van de rivier voor dichtslibbing behoed: de huidige Binnenbedijkte Maas.

Vanaf de randen van het overstromingsgebied bleven de gronden zo goed en kwaad als
het ging in gebruik bij de oude eigenaren. Daar bleef zelfs de verkaveling van voor de over-
stromingstijd bestaan. Hetzelfde geldt enkele hoogveenkoppen die blijkbaar hoog genoeg
lagen om niet dagelijks overstroomd te raken. Zo bleef op het onbedijkte ‘Eiland van Moer-
dijk’ nog een midden-14de-eeuwse hoevenverkaveling bestaan,45 terwijl ten zuiden van
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35 B.J.P. van Bavel, ‘Eendenkooien in het Hollandse en Gelderse rivierengebied. Aanleg en vroegste exploitatie’, Historisch-
Geografisch Tijdschrift 20 (2002) nr. 3, 16-20.

36 Herben en Van der Mierden, ‘De rentmeestersrekeningen’, 157.
37 NAG, Nassause Domeinraad (inv. Van Hooff) (hierna NDR) 8415 en hoger: rekening 1634 en later vermeldt dit recht met

de aantekening dat het niets meer opbrengt omdat het gebied bedijkt werd. 8415 fol. 36r: De visscherije vogelrije ende swae-
nerije binnen de polder van Haseldonck is midts tbedijcken van den selven polder geheel vergaen. 

38 Rijksarchief in Noord-Brabant (hierna RANB), Collectie Cuypers van Velthoven (inv. Van Litsenburg) 1645. Keuren voor
Weimeren, Halle, Oeyendonk, 1599, 1605.

39 ARAB, Arenberg 5399-1: Rekening Zevenbergen 1467-1468. Te Hazeldonk worden paarden geweid. Dat lijkt een regio-
nale functie te hebben: Antwerpen (1), schout van BoZ (1), schout van Hoogstraten (1). Totaal 13 paarden en 100 schapen.

40 ARAB, Arenberg 5402-1: Rekening Zevenbergen 1530-1531. Hazeldonk: warande verpacht voor 8 Rijnsguldens. Zie ook:
P.J.E.M. van Dam, ‘De rol van de warande. Geschiedenis van de inburgering van het konijn’, Jaarboek voor ecologische ge-
schiedenis 5 (2001) 59-84.

41 In het noorden van een als rietgors verhuurd gebied werd in 1411 de polder Monnikenland, nu genaamd het Munniken-
land van Westmaas, bedijkt. RAU, KKK, 573, fol. 5v.

42 NAG, Archief Putten en Strijen (hierna APS), reg. 26 en 28.
43 In 1392 werd een Scillaertsdiic vermeld, waarbij een uitgors lag. RAU, KKK 573.
44 RAU, KKK 592; G.C.A. Juten, ‘Kerkelijke beneficiën in het voormalige dekanaat Hilvarenbeek: Concilium de Beke’,

Taxandria Noord-Brabant 29 (1922) 48-62, 54 dateert op 1459.
45 De helft van de Elfhoeven werd in leen uitgegeven in 1347, de andere helft was denkelijk cijnsgoed. Daarnaast lagen de



Hoge Zwaluwe het centrum van een oude veenkop eveneens kleiloos bleef.46 Later opgetre-
den klink heeft er laagten (één meter onder NAP) van gemaakt. Op dit soort oude hoge plek-
ken, maar ook op nieuw gevormde gorzen werden veel schapen geweid. Omwille van de vei-
ligheid wierp men er vluchtheuvels op: stellen.47 Waarschijnlijk waren die voorzien van een
centrale poel voor zoet water en in later tijd ook van een schaapskooi of huis. Op oude kaar-
ten staan deze heuveltjes nog getekend en na de bedijking zijn sommige tot verhoogde
plaats voor een boerderij uitverkoren. Andries Vierlingh wees er op dat beweiding van de
gorzen met schapen noodzakelijk was om later een goede polderbodem te krijgen. Volwas-
sen rundvee trapte de zode kapot en moest daarom geweerd worden. Waar het gors niet
door schapen beweid was, trad na bedijking in de kleibodem klink van wel 60 centimeter
op.48 Behalve dat de schapenbeweiding dus onmiddellijk gewin opleverde, was ze ook op
langere termijn een belangrijke vorm van grondgebruik (zie afb. 7).

Oude en nieuwe geulen
Vooral in het begin van de overstromingsperiode veranderde ook het systeem van water-
lopen. Voordien stroomden de rivieren De Mark en de Roosendaalse Beke vanaf de hogere
zandgronden door het veengebied van de kustvlakte noordwestwaarts naar de Striene. In de
overstromingsperiode werd het getijdenwater echter vanuit het westen aangevoerd, zodat er
een geheel nieuw getijdengeulensysteem ontstond dat de oude riviertjes geheel overvleugel-
de. Het Hollands Diep en de Dintel werden de hoofdgeulen, waarop tal van nevengeulen
aansloten. Daar waar de oude beddingen ongeveer in de nieuwe stroomrichting lagen, wer-
den ze verbreed en verdiept in het geulenstelsel opgenomen. Daar waar ze min of meer
‘dwars’ lagen, volgde een snelle dichtslibbing. Hier en daar werden landruggen doorbro-
ken, vaak aantoonbaar op plaatsen waar eerder turf of zout gewonnen werd. Zo verdween de
oude Markbedding bijna geheel uit het landschap. Wat er nog van restte werd later door de
ruilverkaveling opgeruimd. De benedenloop van Roosendaalse Beke werd omgevormd tot
een grote geul, de Steenbergse Vliet. De mens reageerde snel op deze veranderingen. De
doorbraak van de Dintel tussen de huidige Sint-Maartenspolder en Standdaarbuiten (in
1565 genoemd: ‘De Uytslach’) kon op 1374 gedateerd worden omdat van dan af de Ettense
turfschippers via de Dintel naar Brugge voeren en zo de tol van Niervaart omzeilden.49 In
1400 brak de Mark ten noorden van de huidige polder Zwartenberg door, waardoor verder
stroomopwaarts de getijwerking veel sterker werd. De Bredase parochianen uit Terheijden
gebruikten dat als argument om een eigen kerk te vragen, want de weg naar Breda was te on-
betrouwbaar geworden. Ook hier zien we dus dat de gegevenheden van het veranderende
landschap al dan niet in dank aanvaard werden. Van het beïnvloeden van die ontwikkelin-
gen vernemen we niets en zulke ingrepen waren vermoedelijk ook onhaalbaar.
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Zevenhoeven. Van Mieris, Groot charterboek, II, nr. 734. In 1550 werd er nog cijns betaald van 18,5 hoeve land. M.H.A.J. Her-
ben en A. Nelemans, ‘De Strijense Zwaluwe’, De Bùrt nr 42 (2002) 16-22. M.H.A.J. Herben, ‘De leenmannen en eigenaars
van de Elfhoeven (1347-1932)’ in: T. Reniers (red.), West-Brabantse voorouders (Almere 2003) 16-33, laat de continuïteit van
het grondbezit ter plaatse voor, tijdens en na de overstromingsperiode overduidelijk zien.

46 K.A.H.W. Leenders, ‘Een voormalige veenkoepel bij De Zwaluwe (Gemeente Hoge en Lage Zwaluwe, N.-Br.)’, Tijdschrift
voor waterstaatsgeschiedenis 2 (1993) 21-25. Ook in: De Burt nr. 24 (1996) 4 -11.

47 ARAB, Arenberg 5402-1, Rekening Zevenbergen 1530-1531: stelle op Moerdijk; stelle over dat diepe geheten den Grooten
Santberch.

48 Vierlingh, Tractaet van Dyckagie.
49 K.A.H.W. Leenders, ‘Etten en de turf’, Jaarboek de Oranjeboom 32/33 (1979/1980) 1-140. (Ook als zelfstandig boek: Etten en

de turf (Etten-Leur 1980).



De alsmaar veranderende streek van geulen, platen, slikken en gorzen was bovendien een
geliefd werkterrein voor landmeters en in bootjes ronddobberende oude lieden die hun best
deden om grenzen van vóór de overstromingen terug te vinden. We danken er heel wat vroeg
kaartmateriaal aan.50 De heer van Zevenbergen markeerde enkele hoekpunten van zijn
‘Land’ met gebouwen: een kapel op het Eiland van Moerdijk en op de Hazeldonk, een huis
en later sluis aan de kant van de Zwaluwe (nu Blauwe Sluis). Uit de verslagen van de land-
meters leren we dat het een heel vlak en open gebied was, waarin men tot op grote afstan-
den torens en molens als oriëntatiepunt kon gebruiken.51

Het brede water- en getijdengebied tussen Holland en Brabant was uiteraard een hinder-
nis voor het wegverkeer. In de jaren 1470-1570 bloeide vooral de verbinding Holland-Gastel.
Er werd in de jaren 1551-1569 heel wat geconfereerd over de ‘beste’ veerverbinding. Moest
die over Geertruidenberg, Lage Zwaluwe, Breda, Oudenbosch of over Gastel lopen? Dor-
drecht en de Staten van Holland speelden hierin een belangrijke rol, maar toen de vijande-
lijkheden van de Opstand heviger werden, was er nog niets besloten.52 Toen de oorlog een-
maal over was, was het landschap geheel veranderd door de snel voortgeschreden bedijking.
Er kwam toen een veer tussen het Eiland van Dordrecht en Lage Zwaluwe (later: Moerdijk)
tot stand. 

Wat was de plaats van de mens bij de bedijking?
Het is natuurlijk evident dat de mens een centrale factor was bij de bedijking. Toch moest hij
bij het bedijken rekening houden met allerlei fysische factoren waar hij geen greep op had.
Allereerst moest een gebied voldoende opgeslibd zijn, ‘rijp’ zijn zoals dat heette, om bedijkt
te kunnen worden. Wie er te vlug bij was, zat later met een slechte graspolder. Het al in 1436
bedijkte Oude Land van Strijen is daar een voorbeeld van: het is nu eigenlijk alleen bruikbaar
als natuurgebied. Tot 1421 ging de opslibbing in het overstroomde gebied betrekkelijk
traag. Toen na 1421 ook water uit Maas en Merwede over het gebied uitstroomde, nam de se-
dimentatiesnelheid flink toe.53 Deze ontwikkeling leidde ertoe dat aanvankelijk de nieuwe
polders elkaar van west naar oost opvolgden, maar dat na 1500 de bedijkingsrichting an-
dersom liep, van oost naar west. 

De dichtslibbende getijdengeulen konden altijd nog verraderlijk zijn. Bij het bedijken
werd in de regel de dijk zo dicht mogelijk tegen ‘het diepe’ gelegd, maar als men daarin te
ver ging, kreeg men daarna last van dijkbreuken.54 Ook het oversteken van geulen met een
dijk vereiste de nodige zorg. Dat soort plekken is vaak te herkennen aan een knik in de dijk.

Een bedijkingsproject vergde een hele investering. De grond moest verworven worden
van de heer van Breda, die van Bergen op Zoom, Klundert, Zevenbergen of de grafelijkheid
van Holland. Deze heren bezaten de verdronken landen omdat deze vanouds op grond van
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50 Voor een erg vroeg voorbeeld zie: P.J. Margry, ‘Drie proceskaarten (Geertruidenberg versus Standhazen) uit 1448’, Caert-
Thresoor 3 (1984) nr. 2, 27-33.

51 In 1474 werd de Hollands-Brabantse grens tussen Zevenbergen en Terheijden bepaald aan de hand van de lijn tussen de
toren van Oud-Gastel en die van Geertruidenberg: K.A.H.W. Leenders, ‘Nieuw licht op Terheijden’s historie’, Jaarboek de
Oranjeboom 27 (1974) 1-31. Zie ook : W.A. van Ham, ‘Een bijzonder geval van grensverandering: de Meeren en de Droge
Mark bij Zevenbergen’, Holland 14 (1982) 140-148.

52 Vriend, ‘De rivier de Mark’ (1953).
53 Leenders, Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde, 366. Vierlingh, Tractaet van Dyckagie, 2 spreekt van de Dindelle noortwaerts, we-

sende eenen vetten Hollantsche stroom, ende de Steenbersche Vliet, wesende een groen Seuws mager water, zuijtwaerts. ‘Vette stromen’
brengen veel slib aan, ‘magere’ juist niet.

54 Vierlingh, Tractaet van Dyckagie, 55 verhaalt hoe dit in Nieuw-Gastel verkeerd uitpakte.



het wildernisregaal tot hun domeinen behoorden, of omdat de landerijen aan de heer toe-
gevallen waren omdat ze door de eerdere gebruikers wegens het water verlaten waren. In
1433 herleefden de schepenen van Zonzeel nog één maal om samen met hun collega’s van
het niet verdronken Terheijden de verdronken landerijen bij Zonzeel officieel aan de heer
van Breda toe te wijzen.55

Voor die grondeigenaren was het het gemakkelijkste als zij de grond ter bedijking ver-
kochten. Ze ontvingen dan een koopsom en bedongen in de regel een eeuwige erfpacht. Be-
langrijker was dat zij ook de tiend van de gewassen en het vee opeisten. Deels hielden ze ook
grond in eigen hand, waardoor de heer medebedijker werd. De rekening van het Land van
Zevenbergen uit 1663 laat zien dat van de 26.000 guldens aan inkomsten toen, ruim een
eeuw na de voltooiing van de bedijking, bijna een kwart afkomstig was van verpachting van
gronden en 62 procent van de tiendopbrengsten.56

Andries Vierlingh leidde namens de Oranjes veel bedijkingswerk in deze streek. Hij liet
een leerzaam Tractaet na, waarin hij af en toe uitvaart tegen wat nu ‘bouwfraude’ zou heten:
Die dijckgrave oft officiers last hebbende sijn somtijts subtijle dieven, onder het dexele van uuijtlegginge
verstant hebbende metten penninckmeester ontstelen zij daerdeur darme luijden, bijcans de dijckagie ten ef-
fect gebrocht hebbende, heur landt ende welvaeren.

Blijkbaar vond de verkoop van te bedijken gronden vaak plaats op een soort veiling of zit-
tingsdag en was succes niet gegarandeerd. Stadssecretaris Havermans van Breda noteerde
dat de vrouwe van Zevenbergen met haar zoon in 1516 op die manier ongeveer 950 hectare
ter bedijking probeerde uit te geven. De bewoordingen en de latere ontwikkelingen doen
vermoeden dat het niet lukte.57 Ook het bedijken was lang niet altijd een volledig succes. In
de jaren 1530, 1532, 1552 en 1570 richtten stormen ook hier heel wat schade aan. Op de eer-
ste twee werd vooral gereageerd door de bedijkingsactiviteit te vergroten. Na de twee laatste
valt in deze streek een redelijk snel herstel van de schade op. Langs de Oosterschelde zag
men in deze 16de eeuw echter een blijvende watervlakte ontstaan: het Oosterscheldebekken.

Voor een bedijking moest er een landmeter het veld in om het terrein in kaart te brengen,
een plan op te maken en om dat weer in het terrein uit te zetten. Arbeiders moesten worden
ingehuurd en ter plaatse van proviand worden voorzien. De dijkaarde werd ter plaatse ge-
vonden, maar het graafgereedschap moest waarschijnlijk ook geregeld worden. Als er dan
een zomer flink doorgewerkt was, had men een maagdelijke polder die pas met de eerste
oogst iets zou gaan opbrengen. Tussen het betalen van de koop en aanleg en die eerste op-
brengst zat dus enige tijd die men financieel moest kunnen overbruggen. Kortom: er was
een flink startkapitaal nodig. De financiële problemen werden vaak wat verzacht doordat de
koopsom in drie termijnen van een jaar voldaan mocht worden.

Herkomst van geld en mensen
Voor de herkomst van de bedijkers lijkt de rampperiode 1583-1609 een belangrijke omslag
te hebben veroorzaakt. In die jaren werd het noorden van Brabant geteisterd door ronddo-
lende legerbenden die alom plunderden, roofden en brandstichtten. Het resultaat was dat
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55 Leenders, ‘Nieuw licht’, 25.
56 NAG, NDR 7470. Totaal opbrengst ƒ 26.042; waarvan ƒ 16.053 aan tienden en ƒ 6379 aan pacht van dijken, gorzen en

landerijen. Met dank aan dr. A. Kappelhof.
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de ruime omgeving van Roosendaal ontvolkt was. Zelfs waren de moerlieden van Roosen-
daal van ellende maar naar hun concurrenten in Bergen op Zoom gevlucht. De turfwinning
lag stil. Her en der verspreid lagen in dit eilandenrijk forten en schansen. Vanaf één daarvan,
fort Noorddam bij Zevenbergen, vertrok in 1590 het turfschip vol soldaten dat Breda zou ver-
overen op de Spanjaarden. Vlak voor de stad raakte de onderneming in de problemen om-
dat het schip bij eb aan de grond dreigde te lopen, maar alles kwam goed. De turf in dat
schip zal overigens Hollandse turf geweest zijn, want de Brabantse turfproductie lag al sinds
1583 stil. De Brabantse schippers gingen onder andere in Delft turf inkopen, waar de Pon-
tenmark in die jaren de nog steeds gebruikte naam ‘Brabantse Turfmarkt’ kreeg. Pas na 1600
trad er wat terugkeer naar de dorpen op en eerst de ingang van het Twaalfjarig Bestand
bracht echte rust.

Vóór deze periode werden heel wat bedijkingen vanuit het zuiden gefinancierd. De in
1507 bedijkte polder Zwartenberg tussen Leur en Zevenbergen was vooral een onderneming
van Hendrik van Etten die inderdaad uit Etten kwam. In 1541 ging de rentmeester van de
heer van Zevenbergen in Terheijden en Breda op zoek naar investeerders in de polderwer-
ken.58 Blijkbaar had hij enig succes want als in 1542 nieuwe gorzen ten oosten van het toen
Nieuwland (nu Oudland) van Zevenbergen voor het eerst verpacht worden, zijn twee blok-
ken van ongeveer 25 hectare ieder voor de Brabantse edelen de heer van Malle en Dirk van
Assendelft.59 Van de Grote Polder bij Klundert (1557) is bekend dat deze gefinancierd werd
met de opbrengst van de verkoop van turfgebieden in Zundert.60 De bedijkingen ten noor-
den van het Hollands Diep trokken in deze periode echter al vooral Hollandse geïnteres-
seerden.61

Later werd er vooral veel geïnvesteerd vanuit Holland dat intussen in zijn Gouden Eeuw
terecht gekomen was. Tegen 1650, toen de Tachtigjarige Oorlog over was, werd het bedij-
kingswerk in hoofdzaak afgerond. Misschien werd wel een belangrijk deel van de polders
met oorlogswinsten uit de Tachtigjarige Oorlog gefinancierd! In ieder geval leidde die oor-
log er ook toe dat het dorp Ruigenhil niet alleen de naam van Willem van Oranje mocht gaan
dragen, maar ook tot een nog altijd opvallende vesting werd omgevormd. 

Bij de afrondende bedijkingen tegen 1650 was de situatie weer heel anders. Het ging nu
vooral om bekorting van dijklengten en het beveiligen van een reeds grotendeels bedijkt en
in cultuur gebracht land. Deelnemers aan die projecten waren de profiterende polders en
ten zuiden van het Hollands Diep vaak de Nassause Domeinraad die ook de landmeter en
dijkgraaf leverde.62 In die dagen kan de Nassause Domeinraad wel als een Haagse instelling
beschouwd worden.

De Hollandse invloed bij de bedijking blijkt ook uit de aard van de polderbevolking. Die
was in belangrijke mate protestants, ook in de polders die in Brabant lagen. Eind 1899 was
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58 ARAB, Arenberg 4256. Rekening Zevenbergen 1541-1542, fol. 51v (100 oud). uitgaven van vacatien: opten XXIen meij soe ben
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60 Leenders, Verdwenen Venen, 172. Vijftig bunder moergrond bij Zundert verkocht voor 25.000 gulden die besteed werden
aan de bedijking van Klundert.

61 C. Baars, De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden (Wageningen 1983).
62 W.A. van Ham, ‘De bedijking van de Emiliapolder en haar voorgeschiedenis’, Jaarboek de Oranjeboom 19 (1966) 158-181.



90 procent van de bevolking in Willemstad protestants, en 63 procent in Dinteloord en Fij-
naart, evenveel als in het vanouds Hollandse Klundert. De oude Hollandse steden Geertrui-
denberg en Zevenbergen telden slechts 21 en 25 procent protestanten. In het vroeg bedijkte
Steenbergen was nog geen 7 procent van de bevolking protestants.63 Voor Klaaswaal is de
overgang naar het protestantisme op een merkwaardige wijze verlopen. De polder werd be-
dijkt in 1538. Op de zuidwesthoek ontwikkelde zich het dorpje Klaaswaal, waar men in 1550
toestemming kreeg om een eigen kerk te bouwen. Men ging toen nog in Westmaas ter ker-
ke. Toen de kerk in 1566 klaar was, konden ze er geen pastoor krijgen. In 1576 verscheen er
een eerste predikant om te preken in een kerkje dat katholiek bedoeld was, maar nooit zo
gebruikt werd.64

In 1795 werd vanuit Dinteloord en Willemstad de wens geuit om samen met ‘het volk van
Holland’ in de volkstelling geteld te worden, en niet onder Brabant. Alhoewel dit verzoek
maar deels gehonoreerd werd, tekent het wel de natuurlijke band die de bevolking daar voel-
de met Holland.65 De boerderijen van de kleipolders lijken erg op de Zeeuwse boerderijen en
zijn duidelijk anders dan die van de naburige Brabantse zandgronden. Ook de eerste neder-
zettingen van de nieuwe polders sluiten meer aan bij westelijker streken. Deels worden ze
tot het Flakkeese type gerekend, al formeert Steegh er een speciaal type ‘Barlaart’ voor.66 Aan
de sluis in de kreek die de uitwatering van de polder verzorgt staat het sluishuis of raadhuis.
Vandaar strekt de Voorstraat de polder in: woonplaats voor de notabelen. Aan het eind van
de Voorstraat is de kerk geplaatst, vaak op een rechthoekig omgracht terrein. Ter weerszij-
den achter de Voorstraat is plek voor de Achterstraat. Buiten de sluis is er een haventje. Voor-
beelden zijn Dinteloord, Fijnaart, Klundert, Nieuw-Vossemeer, Standdaarbuiten en Wil-
lemstad.

De herkomst van kapitaal, mensen en ideeën tijdens de bedijkingsperiode 1400-1650 in
deze streek vraagt nog een gedegen onderzoek. Daarin zou de hier voorgestelde omslag
rond 1600 van zuidelijke naar noordelijke bronnen getoetst kunnen worden. Ook kan dan
bekeken worden tot hoe noordelijk de zuidelijke invloed vóór 1585 reikte.

Poldereconomie
Tot de opkomst van de synthetische kleurstoffen (ca. 1870) werd in de polders van westelijk
Noord-Brabant naast tarwe veel meekrap (Rubia tinctorum L.) verbouwd. Voor de verwer-
king daarvan stonden er verspreid mee-stoven. In de mee-stoven werden de wortel van de
meekrap voorzichtig gedroogd. Uit deze wortels bereidde men een grondstof voor de berei-
ding van rode kleurstoffen. Al direct na de inpoldering van Nieuw-Gastel in 1551 werd daar
door de heer van Bergen op Zoom een meestoof opgericht.67 Het gehucht ‘Meer en Stoof’ te
Gastel dankt daar mede zijn naam aan. ‘Oude Stoof’ is een dijkgehucht aan de Stoofdijk bij
Klundert. Ten zuidoosten van Strijen ligt aan het restant van de oude westdijk van de Grote
Waard de hoeve ‘De Stoof’. Bij Dinteloord ligt een Stoofdijk evenals ten westen van Steen-
bergen. De Stoofweg verbindt Oud-Gastel en Kruisland. Dit zijn nog slechts de namen die
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63 Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitkomsten Volkstelling 31 december 1899. (Via Statline)
64 P.M.H. Welker, Geschiedenis van de ambachtsheerlijkheid, de polders en de dorpen van Cromstrijen, uit de oorkonden getrokken in het

vierhonderdste jaar na de uitgifte en leenverheffing (Nijmegen 1892; herdruk Arnhem 1971) 118.
65 Rapport van de commissie tot de telling en verdeeling van het volk van Holland (1795). De bevolking van beide plaatsen werden niet

in het Hollandse totaal meegeteld, maar wel toegedeeld aan Hollandse kiesdistricten.
66 A.W.A.Th. Steegh, Monumentenatlas van Nederland. 1100 historische nederzettingen in Kaart (Zutphen 1985) 69-71 en 153.
67 1565: De Stooue. ASB, Gastelse Kaart.



op de moderne kaarten te vinden zijn. Later in de 19de eeuw is de meekrap vervangen door
de suikerbiet. Voor de verwerking daarvan werden her en der suikerfabrieken gebouwd. Na
een grote concentratiegolf zijn er daarvan nog slechts enkele in bedrijf.

De zee-invloed verdwijnt geheel
Met de primaire inrichting van de polder was men er nog niet. Buiten de polder slibden nieu-
we gronden aan. Dat verschafte veiligheid aan de dijken, maar bemoeilijkte ook de uitwate-
ring omdat de daarvoor gebruikte kreken toeslibden. Bovendien lag de bodem van de jon-
gere polders meestal wat hoger dan de oude, die min of meer in een ‘put’ kwamen te liggen.
In Dinteloord dreigde zelfs de haven van het dorp onbruikbaar te worden. In 1600 mondde
de dorpshaven nog direct in de Dintel uit, maar naar verloop van tijd verschoof de stroom-
draad steeds verder naar het noordoosten. Het was nodig de nieuw gevormde gorzen door
te graven. Nu ligt er een 1500 meter lang kanaal tussen de dijk van 1600 en de oever van de
Dintel.

Geleidelijk slibde ook de Mooie Kene dicht. De Mooie Kene was een getijdegeul die van
de Dintel naar het Hollands Diep bij Moerdijk liep. De vesting Klundert was met een groot
voorwerk uitgebouwd tot over de Mooie Kene heen en dat zal de doorstroming geen goed
gedaan hebben. De Mooie Kene werd in 1768 met sluizen afgesloten. De ooit zo brede geul
is nu alleen nog aan het beloop van de polderdijken te herkennen en draagt deels de naam
‘Verlande Vaart’. Het kanaaltje dat in 1543 door Zevenbergen heen tussen de Mooie Kene en
de rivier de Mark aangelegd was, raakte ook in moeilijkheden. In 1734 werd het aan weers-
zijden met een sluis afgesloten. De Leurse Haven werd in 1752 met een schutsluis geschei-
den van de Mark en in 1765 de Laakse Vaart (bij Hoeven).68 Uiteindelijk werd ook de Dintel
met een sluis afgesloten. Eerst poogde men een militaire inundatiesluis te bouwen op 4,5
kilometer bovenstrooms van het latere Dintelsas. In 1794 begon men er aan maar de Fran-
sen waren er voordat het werk gereed was.69 Het sluisproject van 1808 werd bij de Dintel-
mond uitgevoerd op een wijze die niet stand hield. In 1810 bezweek de sluis, waarna in 1828
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68 Vriend, ‘De rivier de Mark’ (1954), 58.
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nekaart van 1868/1909 staan daar nog enkele poelen aangegeven.

Afb. 7. De gorzen van Ruigen-
hil, met schapen en stellen.
Gedeelte van een kaart van
Overflakkee en de nog
onbedijkte noordwesthoek
van Noord-Brabant. Anonie-
me kaart omstreeks 1530, pen,
gewassen inkt op papier,
NAG, Verzameling Topografi-
sche kaarten Hingman 2210.
Uit: W. van der Ham, De Grote
Waard. Geschiedenis van een Hol-
lands landschap, (Rotterdam
2003).



iets oostelijker een nieuwe sluis in gebruik genomen (Dintelsas).70 Hiermee verdween de ge-
tijwerking uit westelijk Noord-Brabant, want in 1823 was ook het Benedensas van de Steen-
bergse Vliet gereedgekomen.

De polders vertrouwden vanouds op het getij om bij eb te kunnen uitwateren. Zij kwamen
in de problemen door het verminderend getij tengevolge van het dichtslibben van de oude
getijdengeulen. Bovendien waren de oude getijdengeulen intussen tot ruggen in het land-
schap geworden. In de 18de eeuw verschenen er in de streek polderwindmolens met bijho-
rende boezemwaters. De eerste poldermolen is die van Zwartenberg, even ten noorden van
Leur. Deze molen werd in 1722 gebouwd om de vroeg bedijkte (1507) en daardoor laag lig-
gende polder Zwartenberg te bedienen. Andere molens volgden: Oudland van Standdaar-
buiten 1738, Sint Maartenspolder 1756, Hoevense Beemden 1756, Crauwelsgors 1791 en de
Zonzeelse Polder in 1801. In de 19de eeuw werden ze vaak door stoomgemalen vervangen en
in de 20ste door electrische.

In 1970 werd in de stad Zevenbergen de haven, het van vóór 1287 daterende basiselement
van de stadsstructuur, door een zuinig gemeentebestuur gedempt, nadat men eerst jaren-
lang de kademuren verwaarloosd had. Een restaurant belemmert zelfs het zicht langs het
oude haventracé, alsof men definitief zijn wortels wilde afkappen. Van het aansluitende ka-
naal uit 1540-1543 resteren nu nog twee doodlopende stukjes.

Besluit
In het voorgaande hoop ik de samenhang tussen overstromingsproces en bedijkingsproces
in het noordwesten van Noord-Brabant en het zuiden van Zuid-Holland aannemelijk ge-
maakt te hebben. Dit samenhangende proces werd vooral gestuurd door natuurlijke krach-
ten en effecten, maar de zeespiegelstijging heeft hier geen invloed van betekenis gehad. De
mens lokte het op gang komen van die krachten vaak uit, bewust en vooral onbewust. Tij-
dens de overstromingsfase verdween de mens niet geheel uit de streek. Hij maakte er het
beste van en legde zich vooral toe op zout- en rietwinning, visvangst en vogelarij. Ook bij de
bedijking, waarbij we toch vooral aan menselijk ingrijpen denken, moest de mens braaf ge-
hoorzamen aan de mogelijkheden die het spel der getijden, de erosie en de opslibbing hem
boden. En ging hij te ver, dan werd hij bij de volgende storm weer teruggefloten. Bij de be-
dijking hebben in de Noord-Brabantse noordwesthoek zeker Hollandse invloeden meege-
speeld, niet alleen in de toen Hollandse polders maar ook in de Brabantse.

De hoogmiddeleeuwse bloei van de Vlaamse steden heeft, via de expansie van de turf- en
zoutwinning tot in deze streek, zeker bijgedragen aan de latere landschappelijke ontwikke-
ling. In de bloei-jaren van Antwerpen kwam er vooral Brabants bedijkingskapitaal naar de
streek, maar in de Hollandse Gouden Eeuw liep de investeringsstroom, en mogelijk ook de
mensenstroom, juist andersom. Dat laatste is nog steeds aan de religieuze bevolkingssa-
menstelling af te lezen.
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‘So grot overvlot der watere ...’
Een bijdrage aan het moderne multidisciplinaire onderzoek naar de 

St. Elisabethsvloeden en de periode die daaraan vooraf ging
1

Zonder het water van de zee en de rivieren zou Nederland zich geen plaats op de wereldkaart hebben ver-
worven. Buitenlanders die hun bezoek aan ons land afsluiten met een rondleiding langs de Deltawer-
ken vertrekken met het idee dat grote delen van ons land op de zee zijn veroverd. Je moet je in veel boch-
ten wringen om met een logisch in elkaar zittend verhaal over het ontstaan van Nederland voor de dag
te komen. Het is complex, want natuur en cultuur blijken elkaars tegenspelers te zijn. Eén stormnacht,
bijvoorbeeld die van 18 op 19 november 1421, was voldoende om menselijke inspanningen van jaren
ongedaan te maken. De natuur kreeg vervolgens kans en gelegenheid de wederopbouw op eigen wijze te
realiseren. Het resulteerde in een uniek en wereldberoemd natuurgebied: de Biesbosch.

Inleiding
In dit artikel bespreken archeologen, geologen, bodemkundigen en biologen het nieuwe vondst-
materiaal dat opgravingen tussen 1995 en 2002 op het Eiland van Dordrecht, gelegen in het
deltagebied van Zuidwest Nederland, hebben opgeleverd. Bij het onderzoek waren betrokken
het Dordts Archeologisch Centrum (gemeente Dordrecht), TNO-NITG (Utrecht), BIAX-Con-
sult (Zaandam) en Archeologisch Adviesbureau RAAP (Leiden). Uitgangspunt was het onder-
zoek dat in 1996 aan de Noordhoevelaan in Dordrecht werd uitgevoerd, waarvan de verslag-
legger opmerkte dat het er ‘al met al ... op lijkt dat de omvang van de catastrofe van 1421
vooralsnog met de nodige terughoudendheid geïnterpreteerd moet worden’.2 Alle onderzoeken
stonden in het teken van de St. Elisabethsvloed, wat daaraan vooraf ging en wat daar op volg-
de.3 Ingrepen van de mens ter beheersing van de waterhuishouding hebben geleid én tot de
productie van meer voedsel én tot maaivelddaling. De vraag of granen al werden verbouwd
vóór de aanleg van de dijken drong zich op. Dordrecht groeide; akkers en weilanden verdwe-
nen onder de stad: het verleden werd afgedekt. Niet alleen de stedelijke groei, maar ook door-
gaande maaiveldverlaging zorgde ervoor dat een stuk unieke bewonings- en ontginningsge-
schiedenis in de Nederlandse delta bewaard bleef. Landwinst en landverlies zijn op het Eiland
van Dordrecht goed te volgen. Zelfs een stormvloed droeg daar aan bij.

Waarom staken alle betrokkenen (van boer tot en met de graaf van Holland) oorspronke-
lijk veel tijd en energie (en ongetwijfeld ook geld) in de economische ontwikkeling van het

P. Cleveringa, J.P.C.A. Hendriks, L. van Beurden, H.J.T. Weerts, D.G. Smeer-

dijk, T. Meijer, H. de Wolf & D. Paalman

1 P. Cleveringa, H.J.T. Weerts, T. Meijer & H. de Wolf zijn verbonden aan TNO-NITG, Utrecht; L. van Beurden & D.G. van
Smeerdijk aan BIAX Consult Zaandam; J.P.C.A. Hendriks was tot 1 september 2003 stadarcheoloog van Dordrecht, nu
hoofd Bureau Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda en D.B.S. Paalman werkt voor het Dordts Archeologisch Centrum
(DAC), gemeente Dordrecht.

2 J. Hendriks, ‘Een buitengebied van landelijke betekenis’, Dordrecht in historisch perspectief. Archeologie en Monumentenzorg 2
(Dordrecht 1996) 2-4; J.P.C.A. Hendriks, ‘Dordrecht: Noordhoevenlaan’, in: R.M. van Heeringen, Archeologische kroniek
van Holland over 1996, Zuid-Holland (’s-Gravenhage 1997); J. Hendriks, ‘Mythen van de Biesbosch (N.-Br.) (NL)’, Archaeo-
logia Mediaevalis 20 (Brussel 1997) 52-53; J.P.C.A. Hendriks, ‘Het achterland van Dordrecht. Een probleem, een uit-
gangspunt en een voorlopig resultaat’, Terra Cognita 5 (1997) 1, 9-22.

3 In de gemeente Dordrecht gaat het om de volgende onderzoeken: Noordhoevelaan, Eemsteynstraat/ Tiesselensstraat,
Admiraalsplein, Dordtse Kil III, De Hoven, Spuiweg/Spuiboulevard en Burgemeester Jaslaan en sluit aan op eerdere
onderzoeken van de AWN-afdeling Lek- en Merwestreeks in Dubbeldam.



gebied tussen Maas en Merwede en waarom ontbrak die energie in de eerste decennia van
de 15de eeuw? Ziehier de vragen die ons gaande het onderzoek gingen bezighouden.

Hollandse graven tussen Maas en Merwede
De huidige provincie Zuid-Holland is veel groter dan haar middeleeuwse voorganger. In de
Middeleeuwen werd met de naam Zuidholland het veengebied tussen Merwede en Maas
aangeduid.4 Wanneer in de loop van de 13de eeuw dit gebied volledig is omgeven door een
ringdijk is dan ook logischerwijze sprake van de Grote of Zuidhollandse Waard. Achter de
naamgeving mag de sturende hand van de Hollandse graven worden vermoed. Het gebied
lag immers niet in het zuiden van het toenmalige Holland, maar ten zuiden daarvan. Deze
claim op het gebied leidde al kort na het jaar 1000 tot een gespannen relatie met de bis-
schoppen van Utrecht die er eveneens een begerig oog op hadden laten vallen.

De Waard viel grofweg uiteen in twee grote landschappelijk te onderscheiden gebieden.
Aan de oostzijde bevonden zich van oudsher bewoonde arealen, waar locale heren de scep-
ter zwaaiden: in het noordoosten de heer van Altena en in zuidoosten de heer van Heusden.
Of zij al voor het begin van de 13de eeuw een rol van betekenis speelden, is verre van zeker.
Omstreeks het jaar 1000 zal dat in ieder geval zeker niet zo zijn geweest. Aan de westzijde
bevond zich een groot en nog nauwelijks ontgonnen veengebied. In die tijd organiseerden
de West-Friese graven de eerste grote ontginningen in het veengebied achter de duinen. Dit
open leggen van het nieuwe land vond plaats vanuit reeds bestaande kernen. Waarschijnlijk
zullen de grafelijke hoven hierin een rol hebben gespeeld. Dat waren grote landbouwbedrij-
ven waarop voornamelijk horigen werkten. 

Hoe groot was de invloed van de graaf van Holland ten zuiden van de Merwede vóór circa
1100? In de oudste van de vier zogenaamde koningsoorkonden die in het bezit waren van de
graaf van Holland werden door de Duitse keizer Arnulf van Karinthië in 889 aan de West-
Friese graaf Gerulf twee hoeven (hobas duas) geschonken. Dit oude koningsgoed bevond zich
in Alburch, een groot gebied waarvan de kern werd gevormd door het huidige Aalburg en dat
vanaf het midden van de 12de eeuw werd aangeduid als het Benedenland van Heusden. Arche-
ologische en toponymische bronnen voeren de bewoning in dit gebied zeker terug tot in de
Merovingische periode. Waar beide hoeven gelegen kunnen hebben is lange tijd onderwerp
van discussie geweest. Recentelijk heeft Braams op goede gronden aangetoond dat beide
hoeven het uitgangspunt zijn geweest van de dorpen Wijk en Veen. In 1135 was de kerk van
Wijk bij Aalburg nog altijd in handen van de graaf van Holland. Het grafelijke goed is niet
bijeen gebleven, want in de 11de eeuw werd een deel hiervan, namelijk de villa Alburg, que sita
est in regione Testrebant geschonken aan de abdij St. Truiden, die van deze plek een centraal do-
meingoed maakte.5 De graven van Holland bleven de voogdij houden over de uithof. Ten
westen hiervan bezaten de graven al sedert Gerulf een hoeve te Dussen.6 De heren van Alte-
na zouden mogelijk, via graaf Wichardus, ontsproten kunnen zijn aan het Hollandse huis.7
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4 S.J. Fockema Andrea, De Grote- of Zuid-Hollandse Waard. Studiën over Waterschapsgeschiedenis III (Leiden 1950).
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Daarmee is voor de oostzijde van de Zuidhollandse Waard de grafelijke invloed in de late
10de eeuw niet alleen zeer aannemelijk te noemen, maar zelfs aanzienlijk. Aan de westzijde
is eveneens beweging te melden. Rond het midden van de 11de eeuw zal de Hollandse hof
bij Dordrecht zijn gesticht.8 Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat in de 11de
eeuw zowel vanuit het westen als vanuit het oosten het nog grotendeels woeste klei-op-
veengebied tussen de grote rivieren zal zijn ontgonnen en dat de graven van Holland daar
een rol van betekenis in hebben gespeeld. Dat konden zij doen omdat ze in 985 van de kei-
zer het recht hadden ontvangen om de wildernis te ontginnen.

De eerste graaf van wie we min of meer zeker zijn dat hij actief was in het Zuidhollandse,
was Dirk IV (1039-1049).9 De dagelijkse ontginningspraktijk werd georganiseerd vanuit de
bestaande ho(e)ven of (vanaf de 12de eeuw) door locatores, die in opdracht van de (lands)heer
werkten. Het in ontginning geven van de wildernis en de tolheffing op de rivieren leverden
de graven veel geld op. Een conflict over het heffen van tol op de Merwede leidde al in 1018
onder Dirk III tot een langdurige vete met de bisschoppen van Utrecht. Dirk IV en Floris I
hebben hier tot ver na het midden van de 11de eeuw last van gehad. Dirk IV werd in 1049, in
de buurt van zijn eigen hof apud Thuredrech door bisschoppelijke troepen om het leven ge-
bracht. Dirk V wist in 1076 met de bisschop een compromis te bereiken, waarna de graven
zich werkelijk konden wijden aan de uitbouw van hun landsheerlijke macht. Vanaf 1101
werd die dan ook aangeduid met de naam ‘Holland’.10 De expansie aan het einde van de 11de
en het begin van de 12de eeuw betekende voor Zuidholland dat de veenontginningen stevi-
ger ter hand werden genomen. Het leidde tot bevolkingsgroei.11 De eerste parochies werden
gesticht. Hun namen dateren uit het begin van de 12de eeuw: Thiedradeskerke in 1101,12 Boites-
kerk (Houweningen),13 Sliedrecht (Schlidreht),14 Almsvoet (Almifuthe)15 en Herradeskerke16 in 1105
en Tiezel(ine)skerka17 in 1126. Inmiddels is ook aangetoond dat de bewoning echt teruggaat tot
de 11de eeuw. In 1990 werd in het centrum van de wijk Dubbeldam in Dordrecht een deel van
een middeleeuwse begraafplaats gevonden. Dendrochronologisch onderzoek aan één van
de eiken boomstamkisten kwam uit op een veldatum tussen 1043 en 1063.18 Uit dezelfde tijd
moet ook de capella noviter constructa te Dordrecht dateren.19 Het verdronken dorpskerkje van
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8 Th. de Nijs, E. Beukers (red.), Geschiedenis van Holland. Deel I tot 1572 (Hilversum 2002) 72.
9 D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke, Graven van Holland. Portretten in woord en beeld (880-1580) (Zutphen 1995) 29-30. 
10 Zie over van het oude Holland: D. Parlevliet, ‘Holland – in het veen, of langs de kust?’, Holland 36 (2004) 1, 2-11 en over

het Holland van vóór Gerulf: J. Bazelmans, M. Dijkstra, J. de Koning, ‘Holland during the first millennium’, in: M. Lo-
dewijckx (ed.), Bruc ealles well. Archaeological essays concerning the peoples of North-West Europe in the first millennium AD (Leuven
2004) [Acta Archaeologica Lovaniensia Monographiae 15] 3-36.

11 Paffrath-, Pingsdorf- en Andenne-aardewerk getuigen van deze toenemende groei. Zie o.m: C. van der Esch, T. Koore-
vaar, ‘Vissers aan de Dubbel. Opgravingen in het Burg. Beelaertspark in Dubbeldam’, Grondig bekeken 10 (1995) 3, 12-42. 

12 OHZ I nr 92.
13 R.E. Künzel, D.P. Blok, J.M. Verhoeff, Lexicon van nederlandse toponiemen tot 1200 (Amsterdam 1989) 93. Zie voorts: C. van

der Esch, ‘Houweninghen onder de loep. Vondsten van een voormalig dorp in de polder Ruygten bezuiden den Peere-
boom’, Westerheem 34 (1985) 6, 245-258.

14 Künzel e.a., Lexicon, 326. Het betreft hier niet het huidige Sliedrecht, dat in de Middeleeuwen Oversliedrecht heette, maar
een nu verdwenen nederzetting aan de zuidzijde van de Merwede.

15 OHZ I nr. 93.
16 OHZ I nr. 93.
17 OHZ I nr. 107.
18 C. van der Esch, W.A.M. Hessing, F.J. Laarman, J.C. Groeneveld, ‘Een verdronken kerkhof in Dubbeldam’, Kwartaal & Te-

ken 18 (1992) 4; C. van der Esch, T. Groeneveld, ‘Het verdronken dorp Cruyskerck c.q. Erkentrudenkerke gevonden’,
Westerheem 51 (2002) 2, 50-61. 

19 Hier zitten nogal wat haken en ogen aan. De oorspronkelijke tekst is (valselijk) gedateerd op 1064 (OHZ I, 86), maar zou
volgens Koch eerst in 1121-1122 zijn opgeschreven. Het archeologisch onderzoek daarentegen heeft een Romaanse voor-



Heerjansdam in de Zwijndrechtse Waard is wellicht eveneens 11de-eeuws.20 Rond 1200 is
een groot deel van het gebied zo’n beetje ontgonnen. Het is een geluk bij een ongeluk dat dit
nieuwe land meteen door de hertog van Brabant werd opgeëist na een conflict met de graaf
van Holland. Het gebied werd in de oorkonde van 3 november 1200 helder omschreven: Opi-
dum Durtreth ex utraque parte aque, Durtret[s]werde, Harredeswerde, Dusne ac totam terram inter Strine
et Walwic.21 Het zijn grote delen van de toenmalige Zuidhollandse Waard, waarin naast de
stad Dordrecht (aan beide zijden van het water), ook de Dordtse Waard, Heeraartswaarde,
Dussen en het veengebied (ten zuiden van de Maas) tussen de Striene en Waalwijk behoor-
den.22 Dat betekende overigens nog niet het einde van de ontginningen in dit gebied. Nadat
in 1213 Geertruidenberg stedelijke rechten had ontvangen van de Hollandse graaf werden de
ontginningen in deze regio, aan de zuidrand van Holland, met hernieuwde energie aange-
pakt, onder duidelijke grafelijke leiding. Hoppenbrouwers meldt dat de graaf tussen 1293
en 1341 nog een tiental ontginningsconcessies uitgaf voor het gebied ten oosten van deze
stad aan de Donge.23

Graven en granen
Hoe verhouden deze historische gegevens zich tot wat de afgelopen jaren in meerdere tijde-
lijke ontsluitingen (bouwputten e.d.) op het Eiland van Dordrecht aan archeologische en ge-
ologisch/bodemkundige fenomenen was te zien? De schaal waarop beide vakgebieden wer-
ken is anders dan bij historici. Ook de processen waarmee ze zich bezig houden verschillen.
Geologen focussen primair op het gedrag van de natuur, archeologen betrekken in hun
onderzoek ook het gedrag van mensen. Het spreekt bijna voor zich dat er bij het in cultuur
brengen van de grond door de mensen en het gaandeweg gebruik maken van de regelmaat
van de natuur – eb/vloedwerking, seizoensgebonden overstromingen van rivieren – sprake
is van samenvallen met de geschiedenis. De historie kan worden gekoppeld aan processen.

Als in de 11de eeuw boeren in de omgeving van Dordrecht grond in ontginning nemen
zijn de risico’s òf onbekend òf van dien aard dat er mee te leven valt. Op zich is dat niet zo
vreemd, als men bedenkt dat het maaiveld vóór de ontginningen ruim boven het gemiddel-
de waterpeil van de rivieren lag.24 Een overstroming was voor de bevolking die op de oever-
wallen of stroomruggen woonde vaak niet meer dan een natuurverschijnsel. Het kwam niet
elk jaar voor en beperkte zich tot de wintermaanden. De boeren leerden dat overstromingen
naast overlast ook vruchtbare grond opleverden, waar jaar in, jaar uit graan kon worden ver-
bouwd, vee geweid en hooi gewonnen. Op diverse plaatsen op het Eiland van Dordrecht kon
worden vastgesteld dat er op het in ontginning genomen gebied op het veen een dun klei-
laagje aanwezig was, van maar enkele centimeters dik. Hieruit blijkt dat de natuur, toen de
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klei werd afgezet, niet aan banden werd gelegd, althans niet door middel van dammen en
dijken. Uit de aanwezigheid van greppels in het veen met het kleidekje blijkt dat men ook in
de lagere delen van het landschap, buiten de oeverwallen en stroomruggen, graan ging ver-
bouwen. De greppels moesten het overtollige water afvoeren, zuidwaarts, richting zee. Hier
lag het gebied dat in ontginning werd genomen binnen het bereik van het getij. 

De boeren ontdekten in de loop der tijd dat ze zowel de zee als de rivieren in toom kon-
den houden door dammen aan te leggen, dijken op te werpen en sluizen te maken. Door die
ingrepen werd landwinst geboekt. Ten gevolge van de aanleg van dijken vond er aan de zee-
zijde sedimentatie plaats. Er ontstonden gorzen. Binnen de dijken vond géén geregelde se-
dimentatie meer plaats, wat bij maaiveldverlaging ten gevolge van klink kan worden be-
schouwd als landverlies. Maar bij dijkdoorbraken werd op het door klink verlaagde
polderoppervlak in soms zeer korte tijd door zee- en/of rivierwater sediment afgezet. Zo
werd verlies door klink ongedaan gemaakt. 

Uit ons onderzoek is op te maken dat alles erop wijst dat de eerste boeren hun geluk be-
proefden in een zoetwatergetijdegebied. Het dagelijkse kenmerkende patroon van wisse-
lende waterstanden had blijvende invloed op de processen die de mens met de exploitatie in
gang zette. Vervolgens leidde begreppeling tot én een permanent verlaagde waterstand én
een betere afvoer van het overtollige water. Dat betekende in gebieden met veen aan het op-
pervlak of in de directe ondergrond – dat is bij Dordrecht en omstreken het geval – verlaging
van het maaiveld. Doordat het veen inklonk (het water, dat tussen de plantenresten werd
vastgehouden, verdween) en vervolgens door blootstelling aan de lucht verging, kwam het
oppervlak steeds lager te liggen (maaiveldverlaging). De omzetting van het veen zorgde te-
gelijk voor extra vruchtbaarheid van de grond.

Verzilting 
De aanwezigheid van brakwaterkokkels (Cerastoderma glaucum) in de opvulling van de grep-
pels bevestigt de veronderstelling dat Dordrecht binnen het zoetwatergetijdegebied lag,
maar dat de zee niet ver weg was. Soms, bij een hoge waterstand, drong de zee dieper in dat
zoetwatergetijdegebied binnen en bleven in de lagere delen, o.a. de greppels, larven van ge-
noemde kokkels achter. De eitjes van de kokkels kwamen aan het einde van de zomer uit en
de larven werden met het zeewater verder landinwaarts vervoerd, samen met de larven van
andere mariene schelpdieren. Alleen de larven van de brakwaterkokkels overleefden in het
enigszins zoute milieu, waarin bij tijd en wijle door regenval en piekafvoeren van de rivieren
het zoete water overheerste. Ze kregen de kans tot volwassen exemplaren uit te groeien. Het
betekende, dat het water in de greppels voor langere tijd, ook in de zomer, brak bleef. Maai-
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veldverlaging alleen al kan die ‘verzilting’ hebben veroorzaakt. Het land kwam namelijk la-
ger te liggen, waardoor het zoute water minder makkelijk kon worden afgevoerd. Omdat in
twee opgravingen in Dordrecht (Admiraalsplein en Eemsteynstraat/Tiesselensstraat) te zien
was dat de greppels dateren uit de tijd dat er al klei op het veen was afgezet, is het mogelijk
dit proces in de tijd te plaatsen. Het inklinken en verzilten dateert van vóór de bedijking; de
brakwaterkokkels hadden anders immers niet tot volwassen exemplaren kunnen uitgroei-
en. Het valt niet uit te sluiten dat hier en daar al lage kaden waren aangelegd. Dat geldt met
name voor de noordkant van wat later de Grote Waard gaat heten. ’s Winters was hoogwa-
ter geen probleem, maar in het groeiseizoen wel: de oogst verrotte op het veld.

Sporen van graanverbouw
De combinatie van zee-invloed en ontginningssporen riep de nodige vraagtekens op. Het
leek de moeite waard het kleilaagje op het veen en de top van het veen op hun stuifmeelin-
houd (pollen) te onderzoeken. Op grond van de fossielinhoud (stuifmeel en macroresten)
kon worden geconcludeerd dat het veen was gevormd in een zoetwatermilieu (elzenbroek).
De polleninhoud van het kleilaagje leverde een verrassend beeld op. Er zaten stuifmeelkor-
rels van granen in. Uit het onderzoek bleek een driedeling: het kleilaagje was niet in één keer
afgezet. De driedeling werd zichtbaar omdat in één telling alleen maar korrels van rogge
werden aangetroffen, terwijl zowel boven als beneden die telling stuifmeelkorrels van an-
dere granen aanwezig waren. Aangezien rogge niet op klei wil groeien moet worden gecon-
cludeerd dat de korrels van elders (zandgronden) met rivierwater zijn meegevoerd. Rogge
produceert, in tegenstelling tot andere granen, veel pollen (windbestuiver). De overdaad aan
stuifmeel (voor de bevruchting is per bloemetje één stuifmeelkorrel voldoende) komt voor
het grootste gedeelte op de grond of in het (rivier)water terecht. Het is niet verwonderlijk dat
bij een overstroming het nodige roggestuifmeel van elders samen met de rivierklei verder
stroomafwaarts bezinkt. Wordt pollen van andere mogelijke granen, zoals spelt, tarwe,
gerst, haver, emmer (pollenanalytisch moeilijk van elkaar te onderscheiden) in het sediment
aangetroffen, dan wil dat zeggen dat deze granen ter plekke groeiden en zijn gedorst. De rij-
pe helmknoppen van deze graansoorten zitten voornamelijk tussen de kafjes en de graan-
korrel. Pas als het graan rijp is en de kafjes wat naar buiten gaan staan of wanneer het wordt
gedorst komt het meeste stuifmeel vrij uit de meeldraden. 

Het veengebied met het dunne kleilaagje had weinig dragend vermogen. Het graan zal dus
niet over grote afstanden zijn vervoerd maar op de plek waar het groeide zijn geoogst en in
grote bulten (oppers) bewaard. Er kon worden gedorst vanuit de ‘bult’ op het moment dat het
nodig was of als het uitkwam. Dat dorsen zal overigens in de herfst of de winter hebben plaats
gevonden, dus in een periode dat de rivier het gebied zo nu en dan overstroomde of dat de zee
binnendrong. Bij het dorsen van het graan ging het niet alleen om de graankorrels, maar ook
om het stro. Dat was uitstekend bijvoer voor het vee in de winter en het vroege voorjaar. Ver-
der bewees het zijn nut als dakbedekking. Braams concludeerde in zijn proefschrift over het
gebruik van de komgronden in het Land van Heusden en Altena dat haver in die hoek van de
Grote Waard wel eens het belangrijkste gewas zou kunnen zijn geweest.25

Dat er een paar eeuwen voor de St. Elisabethsvloed in de meer directe omgeving van Dor-
drecht al werd geakkerd en graan werd verbouwd wordt bevestigd door de uitkomst van een
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ouderdomsbepaling (14C AMS-datering) aan een graankorrel. Deze korrel was aanwezig in
materiaal dat ten behoeve van een beter begrip van de ontstaansgeschiedenis van het rivier-
tje de Dubbel moest worden gedateerd. De uitkomst van de 14C AMS-datering geeft als mi-
nimumdatering voor de graanverbouw de eerste helft van de 12de eeuw aan, dus vóór de be-
dijking.26 Wij hebben sterk het gevoel dat de ontginning van het gebied tussen Merwede en
Maas door de graven van Holland vooral ter hand werd genomen om er de landbouwschuur
voor hun gebied van te maken. Buisman rept in zijn studie over het weer in Europa over ‘het
rijke landbouwgebied tussen Dordrecht en Geertruidenberg’ en over een ‘bloeiend akker-
bouwgebied’27 en ook Horsten meent dat er aanvankelijk sprake was van akkerbouw.28 De
daling van het maaiveld maakte het steeds lastiger om granen te verbouwen. Waar in ande-
re delen van Holland werd overgeschakeld op veeteelt werd voor de Grote Waard besloten
dammen aan te leggen en te bedijken. De omschakeling naar veeteelt zal hier eerst in het
laatste kwart van de 14de eeuw zijn ingezet.29

Bedijkingen sluiten de natuur buiten
In een terugblik op de voorlopige onderzoeksresultaten van de laatste jaren stellen we vast
dat al graan werd verbouwd voordat er sprake is van bedijking (zowel van de afzonderlijke
gebieden tussen de riviertakken als van de Grote Waard zelf). We denken dat die verbouw
zich in eerste instantie concentreerde op de stroomruggen. Gaandeweg ontdekten de boe-
ren dat ze ook in de lagere delen van het veenlandschap, waar klei werd afgezet, graan kon-
den verbouwen. Door het begreppelen werd verbouw van wintergraan (gezaaid in de herfst,
in de daaropvolgende zomer geoogst) mogelijk. Van de opbrengst van wintergraan (30 pro-
cent meer dan zomergraan) profiteerden handel en boeren (bevolkingsgroei). Voorwaarde
was wél dat overstromingen van de rivieren met name in het groeiseizoen uitbleven, hoewel
een enkele overstroming de vruchtbaarheid van de grond bevorderde en de opbrengst ten
goede kwam. Die overstromingen waren niet alleen een gevolg van de hoge waterstand van
de Merwede, ook het waterpeil van de Maas speelde mee. Dat bewijst de aanvoer van het
stuifmeel van rogge. Dit moet zijn aangevoerd met water dat een zandgebied passeerde. Het
ligt voor de hand hierbij te denken aan de Brabantse zandgronden van het Maas-Demer-
Scheldegebied, waar riviertjes als Donge en Dieze uitmondden in de Maas.

Op den duur ging het fout. De zee verschafte zich tijdens een storm toegang tot het ge-
bied dat als akkerland in gebruik was. De fossiele brakwaterkokkels in de greppels zijn
daar de getuigen van. Omdat het volwassen exemplaren betreft is geconcludeerd dat de ver-
zilting van het gebied niet het gevolg is van één storm. De diepste delen, o.a. de greppels,
moeten meerdere jaren achtereen zout water hebben bevat. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat
het onbedijkte gebied meer en meer binnen de invloedssfeer van de zee kwam. Het is het
logische gevolg van het draineren van veengebied door de zee. Die natuurlijke ontwatering,
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onder invloed van de eb/vloedverschillen leidde, samen met de drainage via de greppels, tot
geleidelijke daling van het maaiveld. De afvoer van het bij een storm ver landinwaarts ge-
voerde zeewater verliep daardoor steeds moeilijker, zoals de volgroeide exemplaren van de
brakwaterkokkels bewijzen.

Het nieuwe feitenmateriaal bewijst hoe noodzakelijk het was om met behulp van bedij-
king het water buiten te sluiten. Zo kon de jaarlijkse oogst worden gegarandeerd. Niet alleen
de boeren hadden belang bij de beheersing van de waterhuishouding. Het laat zich raden
hoe gelukkig zij waren toen de graaf van Holland, waarschijnlijk uit eigenbelang (regulering
van de vaarroute in verband met tolinkomsten), in of al vóór 1230 besloot twee riviertjes, de
Alm en de Werken (bij het latere Werkendam), af te dammen.30 De overstromingen vanuit
een tak van de Maas en vanuit de Waal werden daarmee weliswaar een halt toegeroepen,
maar tegelijk werd een proces in gang gezet dat uiteindelijk tot het verlies van de Grote of
Zuidhollandse Waard zou leiden. In 1271 werd de Maas bij Heusden afgedamd. Het is on-
waarschijnlijk dat vanaf dat moment langs de zuidkant nog overstromingen plaats vonden.
Het meeste water van de Maas (met het pollen van rogge) werd naar de Merwede afgevoerd.
Met de aanleg van een dam in de Dubbel (1273) en een dam met een sluis bij Maasdam
(1282), begon aan de zeezijde opslibbing voor de inmiddels ook al aangelegde omringdijk
rond de Grote Waard.31 Tussen 1282 en 1373 is er als gevolg van deze waterstaatkundige wer-
ken nauwelijks sprake van wateroverlast. Dijkdoorbraken kwamen zelden voor. Wel nam
daardoor de waakzaamheid af. Verder kon door de opslibbing het water van de Grote Waard
bij eb steeds minder gemakkelijk via de uitwateringsluizen bij Maasdam op zee worden ge-
loosd. Ten zuiden van de Grote Waard was het omgekeerde het geval, want met de aanleg
van een dam in de Maas bij Heusden kon de zee steeds verder landinwaarts reiken. Voor de
afwatering van de Grote Waard bood een sluis in de op veen gefundeerde omringdijk bij
Broek soelaas, zij het tijdelijk. Hier kon bij eb gemakkelijk water worden geloosd. Eb- en
vloedgeulen reikten hier tot aan de omringdijk. Maaivelddaling door ontwatering en klink,
in combinatie met een veendijk als waterkering zorgden voor een onhoudbare situatie, toen
het in de nacht van 18 op 19 november 1421 flink begon te stormen. 

Bedijking en (toch nog) wateroverlast
Ondanks een omringdijk bleef het water voor overlast zorgen in de Grote Waard. Alleen al
in de laatste 50 jaar vóór de St. Elisabethsvloed van 1421 waren er talrijke overstromingen en
dijkdoorbraken.32 In 1367 en 1369 werd de Merwededijk bij Houweningen afgekeurd omdat
deze te laag was en in 1371/1372 vanwege een slecht dijkvak. In 1372 en 1374 werd de Rie-
derwaard bij Ridderkerk zo ernstig getroffen door overstromingen vanuit de rivieren dat de
waard min of meer verdronk. Maar ook de Grote Waard had in de winter van 1373 last van
hoog water. Hoge waterstanden, dijkdoorbraken, overstromingen, stormvloeden en daar-
mee gepaard gaande overlast werden vanaf 1374 een heel normaal patroon in het zuiden van
Holland, waar het water zo hoog kwam dat ‘men mit schuten varen mochte over tfelt’.33 De storm-
vloed van 9 oktober 1374, die vooral Vlaanderen en Zeeland trof (waar twee nederzettingen
verdronken), liet zich ook gelden in de Grote Waard: bij Broek (voor het eerst) en De Mijl
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brak de dijk door en kwamen delen van de waard onder water te staan. Een maand later was
er een dijkdoorbraak van de Merwede bij Werkendam. Visser en Westerhout melden dat na
deze ramp 50 personen uit vrije wil, acht dagen lang, met behulp van twaalf schepen, hiel-
pen bij het ‘diken in den wiel tot Werkendam’.34 Het gaat hier stellig om het indijken van wat
sindsdien het Oude Wiel werd genoemd. Het bleef een zwakke plek. Na een jaar was het we-
derom raak bij Broek en Werkendam en werd de stad Dordrecht door het water bedreigd.
Albrecht van Beieren greep in en vaardigde een aantal charters uit om de noodsituatie het
hoofd te kunnen bieden. De Korver heeft ze op een rijtje gezet: de plicht tot bedijking, regels
omtrent bedijking, benoeming van zogenaamde stedehouders die de herstelwerkzaamhe-
den moesten leiden, een (beperkt) moerverbod binnen vier mijlen van de dijken, opschor-
ting van schulden van de inwoners aan de Lombarden en gelduitleggingen voor dijkher-
stel.35 Veel mocht het niet baten, want in de herfst van 1376 braken de dijken bij Broek en
Werkendam wederom door. Het werden notoir zwakke plekken in de bedijking van de Gro-
te Waard. In 1382 en 1383 en opnieuw in 1386 en 1387 werden dijkvakken in Werkendam af-
gekeurd. Tussen 1383 en 1388 volgde een korte periode van droogte, waarbij het zelfs mo-
gelijk was om door de bedding van de Rijn naar de overzijde te lopen. Misschien bestaat er
een oorzakelijk verband tussen de droogte en de doorbraak van een dijk langs de Maas bij
Heusden. Het veen van de dijk kan namelijk zijn uitgedroogd en bijgevolg vergaan.

De graven van Holland zagen het gevaar wel. De lozing van het binnenwater werd, zoals
hiervoor al is opgemerkt, verplaatst van Maasdam naar Broek. Daardoor ging de afwatering
veel sneller. De sluis lag op een plek waar weinig buitendijks gebied (meer) aanwezig was
dat de dijk bij bijvoorbeeld een stormvloed bescherming zou kunnen bieden. Dat was o.a.
het gevolg van nieuw beleid van de graven: zij wilden inkomsten verwerven voor het tijdig
doen herstellen van de dijken, maar kozen daarvoor een duivels middel: moernering. Deze
activiteiten leverden veel geld op, maar zorgden uiteindelijk voor een gevaarlijke situatie.
Ondanks allerlei verbodsbepalingen kon hieraan geen halt worden toegeroepen. In deze pe-
riode (1387) kreeg de heer van Putten en Strijen van graaf Albrecht een moerconcessie in de
parochie Niervaart, waarvan de opbrengst moest worden gebruikt om het laatste deel van
het dijkherstel bij Broek te financieren. Het herstellen van de dijken tussen Strijen en Broek
had al zoveel geld gekost dat ook de stad Dordrecht regelmatig bijdroeg aan de kosten voor
dijkherstel. Deze moerconcessie lag wel erg dicht bij de dijken, maar het geld was nodig ‘om
noetswille van het lant’.36 In de negentiger jaren van de 14de eeuw werd opnieuw melding ge-
maakt van regelmatige stormvloeden, hoge rivierstanden, overstromingen en fikse buien.
In 1393/1394 werden na schouwing diverse dijkvakken bij Broek nogmaals afgekeurd.

Inmiddels werd de waterafvoer van het stroomgebied van de Rijn via de Lek en de Mer-
wede steeds belangrijker. De Merwede had bovendien ook nog eens te maken met de afvoer
van het Maaswater dat al vanaf de 11de eeuw via Aalburg naar het noorden stroomde en bij
Woudrichem in de Waal uitmondde, maar sedert de afdamming bij Hedikhuizen het totale
Maasvolume moest verwerken.37 Het debiet van de Merwede moet rond de eeuwwisseling

170 ‘So grot overvlot der watere ...’

34 A. Visser, Werkendam ontdekt verleden. Fragmenten uit de geschiedenis van Werkendam en De Werken (Werkendam 1978) 212; Th.
Westerhout, Werkendam: ‘Luctor et emergo’. Rampen, dijkdoorbraken en overstromingen (Werkendam 1993) 10. 

35 C.C.W. de Korver, ‘De ondergang van de middeleeuwse Grote Waard’, Historische Reeks Land van Heusden en Altena 4 (Nieuw-
endijk 1994) 9-56, aldaar 20-21.

36 De Korver, ‘De ondergang van de middeleeuwse Grote Waard’, 22.
37 P.A. Henderikx, De beneden-delta van Rijn en Maas. Landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca. 1000 (Hilversum 1987) 25-

28.



dus enorm zijn toegenomen. De reeds genoemde dijkdoorbraken zijn daar een symptoom
van. Op 19 november 1404 vond de ernstigste stormvloed sinds 1375 plaats. Gezien de da-
tum wordt gesproken van de eerste St. Elisabethsvloed.38 De schade voor de Grote Waard
schijnt te zijn meegevallen. Het was vooral Zeeland dat zwaar werd getroffen. Albrecht van
Beieren had in juli van dat jaar voor de zoveelste keer gewaarschuwd tegen moernering en
liet blijken zich erover te verbazen dat er nog mensen waren die zich aan zulk werk waag-
den, want zij brachten het bedijkte land in onmiddellijk gevaar. Hij dreigde met strenge
straffen: ‘Ende diegene die om haer loon daerin wrochten, verbeurden haer rechterhand sonder ver-
drach’.39 In februari 1409, het najaar van 1411 en het voorjaar van 1413 stond zo’n beetje het
gehele rivierengebied blank vanwege overstromingen van Rijn en Maas. En wederom brak
de Merwede bij Werkendam door een dijk. Tussen Heusden en Aalburg, aan de zuidoost-
kant van de Grote Waard, stroomde na een nieuwe dijkdoorbraak het water van de Maas
binnen. Jaar in jaar uit was nu sprake van hoge rivierstanden, vooral in de herfst en het voor-
jaar. Zo ook rond de jaarwisseling 1420/1421. De Krimpenerwaard liep onder water.40 Tot
overmaat van ramp leidde begin maart een stormvloed tot tientallen dijkbreuken in Holland
en Zeeland. De apotheose kwam met de St. Elisabethsvloed van 1421.41

1421: van verlies naar winst?
De zwakke plek bij Broek begaf het in de stormnacht van 18 op 19 november 1421 opnieuw.
Kort daarop deed de Merwede weer van zich spreken. Volgens de Tielse Kroniek zouden in
de Grote Waard 2000 mensen zijn verdronken, maar dat is zeker overdreven. In de Dordtse
stadsrekeningen wordt niet gerept van overledenen, wel van mensen die hulpbehoevend
waren geworden. Zo is aangetekend dat na de inbraak van het water aan ‘den armen luden over-
al in den lande van Zuythollant ... brode, bier, caes ende andere proviande’ werd uitgereikt.42 Deson-
danks wijdde men zich aan het dijkherstel. Alles wijst erop dat deze tweede St. Elisabeths-
vloed omvangrijker is geweest dan de meeste vorige overstromingen. In de zogenaamde
Rufus-Chronik uit Lübeck, een stad waar Dordtse kooplieden geziene gasten waren, is sprake
van ‘... so grot overvlot der watere ...’ dat de stad (Dordrecht) grote schade zou hebben geleden.43

Dat viel overigens reuze mee. Weliswaar stond in Dordrecht een korte tijd het water onge-
veer een halve meter hoog in de straten, maar er is nergens een spoor van paniek te vinden.
Er was wel schade, want de stadsrekening van dat jaar meldde dat ‘metten grooten waeter die sta-
ketten overal omtrent die stede wech geslagen ende gedreven waeren’.44 Dat betekende dat de houten
stellingen aan de waterzijde, die de stad moesten beschermen, waren verdwenen. In arche-
ologische werkputten is net buiten de historische binnenstad van Dordt alleen maar een dun
zandlaagje met puinresten en tweejarige brakwaterkokkels terug gevonden dat met deze
ramp geassocieerd kan worden. Dit komt hierna uitgebreider aan de orde. Binnen de stads-
muren zijn daar echter geen bewijzen van.
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38 Buisman, Duizend jaar weer wind en water II, 372.
39 De Korver, ‘De ondergang van de middeleeuwse Grote Waard’, 24-25.
40 Zie ook: H. Visscher, ‘Nieuwe inzichten in de bewoningsgeschiedenis van de Krimpenerwaard (Zuid-Holland), Wester-
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43 Buisman, Duizend jaar weer, wind en water II, 449-460.
44 Van Herwaarden e.a., Geschiedenis van Dordrecht tot 1572, 160.



De reacties waren hetzelfde als in vroegere tijden: waar mogelijk moesten de dijken wor-
den hersteld. Dat gebeurde ook wel, zij het met weinig enthousiasme, totdat in 1424 een der-
de St. Elisabethsvloed alle werk teniet deed. Toen werd Dordrecht een eiland.

Voordat de 17de-eeuwse stadsuitbreiding van Dordrecht het verleden toedekte was er
sprake van een zoetwatergetijdemilieu: een situatie, vergelijkbaar met de Biesbosch van
vóór de afsluiting (Deltawerken). De stormvloed van 1421 en de daaropvolgende overstro-
mingen van 1422 en 1424 (vanuit de Merwede) brachten grote delen van het gebied opnieuw
binnen de invloedssfeer van de zee en de rivier. In een ontsluiting aan de Spuiweg/Spuibou-
levard konden de milieuomstandigheden van ná de ramp worden bestudeerd, maar wat er
aan vooraf ging kon ook worden waargenomen. De activiteiten van de mens beperkten zich
in de periode voorafgaande aan de dijkaanleg niet tot graanverbouw; er werd ook verveend.
Waar we in de ontsluitingen aan het Admiraalsplein en de Eemsteynstraat/Tiesselensstraat
met begreppeling te maken hadden, verraste de ondergrond van Dordrecht ons aan de Spui-
weg/Spuiboulevard met ingravingen in het veen. Er was veen weg gegraven en de zo ontsta-
ne put bleek te zijn opgevuld met klei en organisch materiaal (fijn verdeelde plantenresten
en verslagen veen). In de opvulling zaten, net als in de greppels, brakwaterkokkels. Het voor
de St. Elisabethsvloed zo kenmerkende zandlaagje met puin en kleine brakwaterkokkels lag
over deze opvulling. In de bouwput aan de Eemsteynstraat/Tiesselensstraat is dat laagje
door ons voor het eerst waargenomen. Hier lag het direct op het kleilaagje met de opvallen-
de stuifmeelsamenstelling. In de ontsluiting Spuiweg/Spuiboulevard werd duidelijk dat er
in de directe omgeving van de stad veen werd weg gegraven. Aangezien er volgroeide brak-
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Afb. 2. De ‘St. Elisabeth-panelen’ (anoniem, ca. 1500) in het Rijksmuseum te Amsterdam beelden
de St.Elisabethsvloed van 1421 uit. Terwijl op de achtergrond de dijk doorbreekt, zijn de inwoners
op de voorgrond al bezig have en goed te redden. Voor sommigen is het echter al te laat getuige de
dode man in het water (Rijksmuseum, Sk-A-3147a-b).



waterkokkels in de opvulling zaten is het waarschijnlijk dat de vroegste bewoners van Dor-
drecht veen hebben weg gegraven in het buitengebied van de stad-in-wording. Dat was dus
in de periode dat er nog geen sprake was van bedijking.

Uit de fossielinhoud (schelpen) van het dunne laagje sediment, dat direct na de storm-
vloed is afgezet, bleek dat de zee het afzettingsmilieu maar heel even domineerde. De brak-
waterkokkels wisten het, gezien het aantal groeiringen, slechts twee jaar vol te houden, al-
thans op de natte plekken. In die twee jaar viel het gebied zelfs nu en dan ten dele droog. Een
bijzondere diatomeeënflora, die bewaard is gebleven aan de bovenkant van het dunne zand-
laagje dat door de St. Elisabethsvloed is afgezet, wijst daarop. De soortensamenstelling van
de kiezelwiertjes (diatomeeën) verschilt duidelijk van die van het zoetwatergetijdegebied en
de rivier. Het zijn zogenaamde aërofiele soorten, die massaal gaan groeien en bloeien als ge-
bieden droogvallen, dus aan de lucht worden blootgesteld, en bodemvormende processen
op gang komen. In 1422 en 1424 won bij dijkdoorbraken vooral de rivier aan invloed en werd
vanuit de Merwede sediment afgezet. Van het dikke pakket afzettingen uit de 15de en 16de
eeuw dat op het Eiland van Dordrecht in de ondergrond is aangetroffen weten we nu, dat het
vanuit de Merwede is afgezet en weinig heeft te maken met de stormvloed van 1421. Door de
dijkdoorbraken van deze rivier is het Bergse Veld (zoals de Biesbosch oorspronkelijk werd
genoemd) geen zout- of brakwaterhoudend gebied geworden, maar een zoetwaterbekken.
Op het door klink verlaagde oppervlak werd in korte tijd een dik pakket zand en klei afge-
zet. Wij spreken dan ook bij voorkeur over het Merwede-dek.45 Later won de zee weer aan in-
vloed. Het gebied kwam opnieuw in de greep van eb en vloed. Er ontstonden gorzen. De
stadsuitbreiding van de 17de eeuw dekte deze toe. Dordrecht was weer bijgekomen van de
klappen die in 1421 en de daaropvolgende jaren werden uitgedeeld.

Uniek deel van een geheel
De vraag waarom deze gebeurtenissen in en rond Dordrecht hebben plaatsgevonden en
waarom ze in de ondergrond zo goed zijn vastgelegd, is alleen te beantwoorden als we ze
plaatsen in de context van de nieuwe inzichten betreffende de ontwikkeling van het Neder-
landse kustgebied. 

In het noorden van Nederland, met zijn open kust, waren getij en een stijgende zeespie-
gel, vanaf 7000 jaar geleden tot heden, beslissend voor de geologische opbouw. In West-
Nederland (inclusief Zeeland) was dat aanvankelijk ook het geval, maar ongeveer 5000 jaar
geleden veranderde dat. Door het ontstaan van een aaneengesloten reeks strandwallen en
duinen raakte het kustgebied in een paar 1000 jaar afgesloten van de zee. In Holland en Zee-
land begon op uitgebreide schaal veen te groeien. Het geologische opbouwwerk kwam nu
voornamelijk voor rekening van het regen- en rivierwater, dat door Rijn, Maas en Schelde
werd aangevoerd. 

Maas en Schelde zijn regenrivieren en kennen over het jaar een wisselende afvoer. De Rijn
voert niet alleen regenwater af, maar ook smeltwater. Daarmee is de Rijn ook in de zomer-
maanden verzekerd van afvoer en zal hij niet gauw droogvallen. De afvoer varieert overigens
per seizoen, met een minimum in de zomermaanden. Het is niet voor niets dat de Romei-
nen zich al bezig hebben gehouden met de regulering van het Rijnwater. De Rijn was grens-
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45 J.P.C.A. Hendriks, P. Cleveringa, L. van Beurden, H.J.T. Weerts, D.G. van Smeerdijk & D.B.S. Paalman, ‘‘Dar vordrunken
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1424’, Westerheem 53 (2004), 94-111.



rivier en moest uit veiligheidsoverwegingen het hele jaar water bevatten. De bevaarbaarheid
was daarmee ook gegarandeerd.

Het West-Nederlandse kustgebied, dat ten gevolge van het ontstaan van strandwallen en
duinen de laatste 4000 jaar van zijn bestaan steeds meer veenmoeras was geworden, veran-
derde door de ingrepen van de mens in de natuur.46 Rivierwater met slib is namelijk voed-
selrijker dan regenwater. Het vanuit het middengedeelte van het stroomgebied aangevoer-
de water zorgde door het extra voedselaanbod op de laagst gelegen plekken in het
stroomgebied – de riviervlakte en het mondinggebied – voor aanpassing van de vegetatie.

Met rivierwater wordt ook zand en slib aangevoerd. Als de vegetatie in het stroomgebied
dicht is wordt er betrekkelijk weinig sediment zeewaarts getransporteerd. Voor beide typen
rivieren geldt dat de afvoer verandert als de mens ingrijpt in de natuur. Bos wordt gekapt en
gerooid: graanverbouw vraagt om akkers, vee om weidegrond. De toename van het aantal
boerengemeenschappen in het stroomgebied van de eerder genoemde rivieren heeft niet al-
leen gevolgen voor de natuurlijke vegetatie en daarmee voor de afvoersnelheid van het wa-
ter, maar ook voor de erosiegevoeligheid van de bodem. De rivier krijgt naast meer water
(piekafvoeren) ook meer slib, zand en grind te verwerken. Op weg naar zee raken de rivie-
ren hun sedimentlast kwijt. Dit proces speelt al vanaf 4000 jaar geleden, maar kwam na de
Frankische periode (9de/10de eeuw) in een stroomversnelling terecht.
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46 H. Schoorl, ‘Het Hollandse kustgebied tussen Helinium en Vlie vanaf de Romeinse tijd tot 1421’, in: Holland en het water in
de middeleeuwen. Strijd tegen het water en beheersing en gebruik van het water (Hilversum 1997) 9-19.

Afb. 3. Paleogeografie van
West Nederland ca. 600 voor
Chr. (IJzertijd). Achter de
strandwallen vindt op grote
schaal veengroei plaats,
behalve in de mondinggebie-
den van de grote rivieren.
Daar sedimenteren kleien en
zanden.



Met name het veenvormende elzenbroek onderging toen uitbreiding qua areaal. Buiten
de directe invloedssfeer van de rivieren was het veenmoeras veranderd in hoogveen. Het hei-
de- en veenmosveen groeide boven de omgeving uit, niet alleen omdat het water wist vast te
houden, maar ook doordat het zijn eigen zuurgraad (pH) kon regelen. Zo hield het zichzelf
als vegetatie in stand. 

Elzenbroek groeit op grondwaterniveau. Het hoogt zichzelf vrijwel niet op, omdat af-
braak en productie van plantenmateriaal in evenwicht zijn. Door ondergroei ontstaan ver-
schillen in hoogte binnen het elzenbos. Bij belasting met zand en/of klei laat het altijd in het
veen aanwezige water zich gemakkelijk wegpersen. Hierdoor ontstaat er nog meer reliëf. Bij
hoge rivierafvoeren zoekt het water zich een weg via de laagste plekken. Daardoor verandert
de ligging van de rivierlopen, vooral wanneer het rivierwater bij een piekafvoer door zijn
eigen oeverwallen heen breekt. Binnen een stroomgebied verlegt de rivier dus regelmatig
haar loop. Er blijft dan een zandige restgeul met oeverwallen over (stroomgordel). Omdat
het veen klinkt en de stroomgordels zandig zijn zullen de laatste als hogere delen in het
stroomgebied zichtbaar worden en blijven: plekken waar je droge voeten houdt.

Niet alleen de loop van een rivier kan zich verleggen, ook het stroomgebied kan veran-
deren. Op de geologische kaart van Nederland is aan de verbreding van de klastische af-
zettingen in het benedenstroomse deel van de Rijn te zien, dat de rivier drie keer een ande-
re weg naar zee heeft gezocht en gevonden: Vecht, Oude Rijn en Lek hebben in het
benedenstroomse deel na elkaar als hoofdafvoer gefungeerd. De loop van de Maas is vrij-
wel niet veranderd in de periode dat het stroomgebied van de Rijn zich wijzigde. In het
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Afb. 4. Vereenvoudigd pollendi-
agram. Met het rivierwater
wordt, naast het stuifmeel van
bomen uit het Middengebergte
(o.a. zilverspar (Abiës) en spar
(Picea)) en het boompollen van
inheemse soorten (o.a. haagbeuk
(Carpinus), beuk (Fagus) en wal-
noot (Juglans)), ook pollen van
kruiden (Chenopodiaceae:
ganzevoetachtigen), granen
(Cerealia) en rogge (Secale) aan-
gevoerd. De aanwezigheid van
algen (Pediastrum) en draad-
wieren (Mougeotia, Spirogyra en
Zygnemataceae) wijst op een
lokaal zoetwatermilieu. Direct
boven het niveau met deze zoet-
waterindicatoren wordt de afzet-
ting van de Sint Elisabethvloed
gevonden, met de tweejarige
brakwaterkokkels. De aanwezig-
heid van een elzenbroek-vegeta-
tie (zeefplaten Alnus; niet afge-
beeld) blijkt  onderin.



mondingsgebied van de Schelde is na de Romeinse tijd wel het nodige veranderd. Dat heeft
te maken met de wijze waarop de zee toegang kreeg tot het veengebied achter de stran-
dwallen en duinen. Dat er zeer verschillend wordt gedacht over de wijze waarop dat in zijn
werk is gegaan bewijzen twee paleografische kaartjes die de situatie van 800 na Chr. weer-
geven. Op één is nog veel veen aanwezig terwijl op het andere afzettingen van de zee de
plaats van het veen hebben ingenomen. Vergelijking van de twee onderling verschillende
kaarten met één van 1250 na Chr., waarop polders, bedijking en buitendijks land zijn afge-
beeld, maakt duidelijk dat grote delen van het veengebied door de zee zijn opgeruimd.
Wanneer dat precies gebeurde is nog onduidelijk. De geologische insteek levert een ande-
re datering op dan de historisch-geografische. Oud, maar vooral recent onderzoek in zuid-
west Nederland heeft de bewijzen geleverd dat het afgraven van veen in het Scheldegebied
debet is aan het binnendringen van de zee.47

Stroomgebieden van rivieren zijn niet goed te begrenzen. Dit heeft te maken met de ruim-
te die de rivier in de loop van de tijd krijgt of inneemt. Afhankelijk van de sedimenttoevoer,
de vorming en ligging van de (hoog)veencomplexen en de positie van de mondinggebieden,
voltrekken veranderingen zich in het stroomgebied van de rivier. Van een in tijd en ruimte
vastliggende natuurlijke begrenzing is geen sprake. Omdat in het mondinggebied van de ri-
vier de positie van getijdengeulen evenmin vast ligt verandert ook hier het landschap voort-
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47 P.C. Vos, R.M. van Heeringen, ‘Holocene geology and occupation history of the province of Zeeland (SW Netherlands)’,
Mededelingen Rijks Geologische Dienst/NITG-TNO (1997) 5-109 (met kaarten en bijlagen).

Afb. 6. De weergave van de klei- en veenvoorko-
mens in Zuidwest Nederland door Van de Ven en
Hendrikx. De verschillen met het vorige kaartje
(van Vos en van Heeringen) zijn goed zichtbaar.

Afb. 5. Paleogeografie van West Nederland tij-
dens de vroege Middeleeuwen, ca. 800 na Chr.
Zuidwest Nederland verandert ingrijpend.



durend. Nooit is sprake van een vastliggende grens. Alleen waar de zee begint lijkt de
scheidslijn duidelijk. Het kaartje van 1250 na Chr. laat in vergelijking met het kaartje van 800
na Chr., dat zowel Hendrikx48 als Van de Ven49 afbeelden, zien dat zuidwest Nederland ver-
snipperd raakte, niet in de laatste plaats vanwege het op grote schaal weggraven van het
veen, het zogenaamde moeren, moerneren of darinkdelven. Het leidde vreemd genoeg wel
tot landaanwinning. Het door de rivieren aangevoerde slib vulde de gaten op die door het da-
rinkdelven en het moerneren waren ontstaan. Dat de opslibbing relatief snel kon verlopen
had, naast de afzettingsruimte die beschikbaar kwam, te maken met de eigenschap van fij-
ne, met zoet water aangevoerde kleideeltjes te gaan ‘klonteren’ (aggregaatvorming) zodra
ze in aanraking komen met zout water. Maar ook het niét afgegraven veen leverde landaan-
was op. Op het door ontwatering ingeklonken veen was ruimte ontstaan voor slibafzetting.
Inpoldering voorkwam dat deze gebieden verloren gingen. Hier werd een grens zichtbaar,
omdat de dynamiek van eb en vloed werd buitengesloten. Alhoewel, op sommige plaatsen
slibde de klei tegen de dijken van polders op tot ruim boven het gemiddelde zeeniveau.

Van natuurlijke grenzen was in het onbedijkte en dynamische mondinggebied van de ri-
vier geen sprake. Afgebakend grondbezit bestond niet: vanwege landaanwas of -verlies,
door verlegging van geulen en rivierlopen lag niets vast. Door in te grijpen in landaanwinst
of -verlies kregen boeren, kloostergemeenschappen, kooplieden (de steden), territoriale en
lokale gezagsdragers, voet aan de grond. Aanvankelijk maakte men gebruik van de regel-
maat en de grilligheid van de natuur, later probeerde men deze waar dat mogelijk en nood-
zakelijk was buiten te sluiten. Verschillend grondgebruik en het steeds belangrijker worden
van de infrastructuur (waterwegen) dwongen tot bedijken en inpolderen. De landwinst werd
vastgelegd. Begrenzing van grondbezit leverde iedereen zoveel voordeel op dat de gemeen-
schap (via de vorst als hoogste gezagsdrager) de grondbezitter op het niet onderhouden van
dijken, waterwegen, dammen, sluizen enzovoort kon aanspreken en passende maatregelen
kon eisen. Door al die ingrepen werd landwinst geboekt en behouden. Op sommige plek-
ken (buitendijks) gebeurde dat bijna dagelijks, elders (binnen de dijk) vond eeuwen na de
eerste bedijking weer afzetting van zand en klei plaats. Dan werd een door klink verlaagd
(polder)oppervlak na een dijkdoorbraak overstroomd met zee- en/of rivierwater en met se-
diment bedekt. ‘Landverlies’ werd zo in korte tijd ongedaan gemaakt. 

Door het ingrijpen van de mens in de natuur veranderde het stroomgebied van de Schel-
de ingrijpend.50 Terwijl de Schelde ver voor de Romeinse tijd, waarschijnlijk via de Striene,
haar water nog naar het mondinggebied van de Waal en de Maas vervoerde, werd in de late
Middeleeuwen de Westerschelde de kortste afvoerweg naar zee. Het vanaf 5000 jaar geleden
aanwezige mondinggebied van de drie grote rivieren, beter bekend als het Helinium, raakte
door verlegging van de Scheldeloop gaandeweg een deel van zijn zoete water kwijt. De zee
kon, mede door toedoen van de mens, met behulp van de Schelde haar invloed in zuidwest
Nederland vergroten.51 Hoe dat in zijn werk ging en wat precies de rol van de mens is ge-
weest in deze ingrijpende verandering is uit bestaande kaarten (reconstructies) niet af te lei-
den. Een kaartje, afgebeeld in de vijfde druk van Leefbaar Laagland,52 laat zien dat het Schel-
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48 J.A.Hendrikx, De ontginningen van Nederland. Het ontstaan van de agrarische cultuurlandschappen in Nederland (Utrecht 1998) 65.
49 Van de Ven, Leefbaar Laagland, 104.
50 Zie hiervoor o.a. M. van Strydonck, G. de Mulder (red.), De Schelde. Verhaal van een rivier (Leuven 2000).
51 M.M. Sier, Ellewoutsdijk in de Romeinse tijd (Bunschoten 2003) 7-196 (met kaarten en bijlagen).
52 Van de Ven, Leefbaar Laagland, 51.



degebied in waterstaatkundig opzicht een
apart gebied is. Daarnaast zijn op het kaar-
tje nog drie gebieden, die zich in water-
staatkundig opzicht van elkaar onderschei-
den, afgebeeld. Het stroomgebied van
Maas, Waal en Rijn (via de Lek), waarin nu
de Nieuwe Waterweg ligt, wordt níet apart
weergegeven. Het wordt tot het veenont-
ginningsgebied gerekend. De gewijzigde
geologische inzichten met betrekking tot
de kustontwikkeling53 en de resultaten van
ons multidisciplinaire onderzoek in Dor-
drecht zijn de redenen om nog een vijfde in
waterstaatkundig opzicht apart gebied te
onderscheiden: het mondingsgebied van
Rijn en Maas, in het oosten begrensd door
het rivierkleigebied. Het prille begin van
onze waterstaatkunde en het gevecht tus-
sen mens en natuur is er op unieke wijze
vastgelegd en in de ondergrond bewaard
gebleven. 

Samenvatting en conclusies
Multidisciplinair onderzoek naar de St. Elisabethsvloed heeft vanaf 1986 tot 1995 plaatsge-
vonden in het Land van Heusden en Altena en sinds 1995 vooral op het Eiland van Dordrecht.
Het beeld dat vanuit historisch en historisch-geografisch onderzoek werd opgebouwd over
het ontstaan van de Biesbosch kon vanuit archeologisch/archeobotanisch en bodemkun-
dig/geologisch onderzoek nader worden verfijnd en waar nodig worden bijgesteld.

Zo werd duidelijk dat de graven van Holland niet voor niets een begerig oog lieten vallen op
het gebied tussen Maas en Merwede, dat potentie genoeg had om uit te groeien tot de land-
bouwschuur van het graafschap Holland. De aanwezigheid van de graven in dit gebied kan dan
ook niet genoeg worden benadrukt. Vanaf het einde van de 10de eeuw was sprake van grafe-
lijke invloed aan de oostzijde (het latere Land van Heusden en Altena). Pas na de vestiging van
een grafelijke hof in de directe omgeving van de latere stad Dordrecht kregen de graven voet
aan de grond in het westen. De ontginning van het gebied tussen de rivieren kwam in de 11de
eeuw op gang, maar was vooral in de 12de eeuw van grote betekenis. Uit die tijd dateert de eer-
ste graanverbouw. De aanwezigheid van stuifmeel (pollen) van diverse graansoorten in klei-
laagjes die op het veen zijn gesedimenteerd geeft reden te veronderstellen dat graanverbouw
al plaats vond vóór de aanleg van de eerste dammen en dijken in dit gebied, waarmee werd be-
gonnen in de 12de eeuw. Dit was nodig, omdat maaiveldverlaging o.a. veroorzaakt door een
betere ontwatering van het gebied door middel van begreppelen, resulteerde in wateroverlast
van zee- en landzijde. De afdamming van de Maas te Heusden in 1271 en het laten samen-
vloeien van het Maaswater én het Waalwater bij Woudrichem zorgden inderdaad voor enige
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53 E.F.J. de Mulder et al., De ondergrond van Nederland. Geologie van Nederland deel 7 (Utrecht 2003) 232-239.

Afb. 7. Nederland omstreeks 1250 na Chr.; in
zuidwest Nederland worden de op- en aanwassen
bedijkt respectievelijk ingepolderd. Afwatering
van bedijkte gebieden zorgt voor klink. Bedijking
beïnvloedt op verschillende manieren de
sedimentatie.



verlichting aan de zuidoostzijde van de Grote Waard, maar kon niet verhinderen dat de druk
op de Merwededijken enorm toenam, vooral tijdens piekafvoeren van de rivieren.

In de 13de eeuw vond het bedijken zijn bekroning in de aanleg van de omringdijk: de Gro-
te Waard was een feit. Hoewel de term ‘bekroning’ erg definitief lijkt, is de praktijk anders.
In de 14de eeuw moesten namelijk alle zeilen worden bijgezet om de dijken op sterkte te
houden. Dat lukte niet altijd en overal. Vanaf circa 1375 bezweken de dijken van de Grote of
Zuidhollandse Waard met enige regelmaat. Het is een onderzoek waard om na te gaan of de
omschakeling naar veeteelt, die in dezelfde periode plaatsvond, hiermee samenhangt. In de
tweede helft van de 14de eeuw werd regelmatig vastgesteld dat de dijken te laag waren of dat
de waterkerende functie te wensen overliet. Een notoir zwakke plek bij Werkendam bete-
kende de nekslag voor dit ooit zo welvarende deel van Zuid-Holland. Het Merwedewater ver-
anderde de Grote Waard in het Bergse Veld en later de Biesbosch. Door de aanleg van de
Nieuwe Merwede en de Bergsche Maas werd pas omstreeks 1900 het probleem dat Rijn- en
Maaswater via de Merwede moesten afwateren opgelost. 

Het lijkt nu alsof de doorbraak van de dijk bij Broek, ter plaatse van de Moerdijkbruggen in
het huidige Hollands Diep, in de nacht van 18 op 19 november 1421 geen enkele rol heeft ge-
speeld bij het verloren gaan van de Grote Waard. Dat is niet het geval. We weten inmiddels
dat verschillende pogingen zijn ondernomen om de dijk te dichten. Bij Broek kwam ook vóór
1421 regelmatig zeewater binnen, maar de schadelijke invloed daarvan zal zich niet over vele
kilometers hebben uitgestrekt. De gevaarlijke situatie bij Broek was het gevolg van moerne-
ring. Het weggraven van veen vond vaak tot op korte afstand van de toch al niet bijster goed
onderhouden veendijken plaats. Hoewel daar veel kritiek op was en de graaf zelfs dreigde met
strenge straffen, mocht menige winning doorgaan omdat men het geld dat het opleverde no-
dig had voor dijkverbetering: kortetermijnwinst. Dit gold ook voor de verplaatsing van de uit-
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Afb. 8. Paleogeografie van West Nederland ca.
50 na Chr. (Romeinse Tijd). De noordelijke
loop van de Rijn via de Utrechtse Vecht raakt in
onbruik.

Afb. 9. Vier door Van de Ven onderscheiden re-
gio’s met een onderscheiden waterbeheer (800-
1250 na Chr.).



wateringsluizen van Maasdam naar Broek. De opzet was om het overtollige water binnen de
dijken sneller af te kunnen voeren. Daartoe werd het laagste punt van de Waard uitgekozen.
Binnen de dijken was het maaiveld echter al flink gedaald, waardoor een doorbraak bij Broek
automatisch betekende dat het water niet van binnen naar buiten stroomde, maar van buiten
naar binnen. Bovendien was er dan nog het probleem van de afvoer van het Dongewater. Het
aldus ontstane kombergingsgebied heeft zeker bijgedragen tot de vorming van het Hollands
Diep. Er is wel eens geopperd dat het klimaat ook een rol zou hebben gespeeld. Als we Buis-
man mogen geloven is in de 14de eeuw vooral sprake van gematigde zomers en winters, met
een enkele extreem koude winter of een extreem hete zomer. Die hete zomers zullen onge-
twijfeld de stabiliteit van de veendijken aan de zuidkant van de Grote Waard niet ten goede
zijn gekomen. Er dringt zich een vergelijking met Wilnis 2003 op.

Dat de St. Elisabethsvloed van 1421 an sich zoveel schade heeft aangericht als de mythe-
vorming ons wil doen geloven, kunnen wij niet beamen. Daarvoor hebben wij tot nu toe wei-
nig bewijsmateriaal gevonden. De huizen die in het water kwamen te staan zullen pas defi-
nitief zijn verlaten nadat duidelijk was geworden dat het gebied in economisch opzicht geen
toekomst meer had. Dat besef moet zijn doorgedrongen na de overstromingen in het najaar
van 1424, die werden voorafgegaan door een droogteperiode die van maart tot begin no-
vember duurde. Het was zo heet dat ‘dat sommerkorn verdrogede’.54 Een zware storm maakte er
een eind aan. Opnieuw, in de nacht van 18 op 19 november, braken de (weliswaar deels her-
stelde, maar mogelijk door de hete zomer verdroogde en daardoor verzwakte) dijken door.
Het is niet onmogelijk dat een bijzondere situatie bij Werkendam mede debet is geweest aan
de rampen die de Grote Waard heeft gekend. Hier sloten namelijk de dijken van de Dordtse
Waard aan op die van de Woudrichemmerwaard. Die verbinding was tot stand gekomen
door de aanleg van een nieuw stuk dijk dat zich uitstrekte van de Oudendijk tegenover Gor-
inchem tot aan de dijk bij Houweningen. Al in een heel vroeg stadium bleek de dijk bij Hou-
weningen veel te laag te zijn en ook verder oostwaarts, ter plaatse van het Oude Wiel (1374)
van Werkendam was de situatie van meet af aan gevaarlijk. Tot nu toe is alle aandacht ge-
richt geweest op de situatie bij Broek. Wij pleiten voor nieuw onderzoek naar de Merwede-
dijken, omdat het uiteindelijk de Merwede is geweest die het gebied tussen Dordt en Dussen
heeft gemaakt tot wat het nu is ... een bijzonder natuurgebied.

Tot slot komen we terug op de vraag waarom het de mensen de decennia na 1421 aan ener-
gie en moed heeft ontbroken om hun woon- en leefgebied te herwinnen van het water dan wel
zich te beschermen tegen datzelfde water. Naar ons idee kon de natuur na 1421 jarenlang haar
gang gaan omdat de opgeroepen natuurkrachten, zoals het verwerken van het Maas- én het
Waalwater door de Merwede, niet meer te beteugelen waren. Men zag geen kans de druk op
de Merwededijken te verlichten en gaf het toen maar op. Bovendien was er sprake van tegen-
gestelde belangen en het bijbehorende gebrek aan daadkracht van bestuurders en andere be-
trokkenen. Wij denken hierbij niet alleen aan de Hoekse en Kabeljauwse Twisten, maar ook
aan rivaliteit tussen Dordrecht en de andere Hollandse steden. Het geld dat het moerneren op-
leverde werd lang niet altijd beschouwd als een financiële injectie voor de instandhouding van
de dijken. Landaanwinning heeft Dordrecht geen blijvend voordeel opgeleverd. Kortetermijn-
winst, geboekt op de natuur, kwam haar op den lange duur op verlies te staan. En dat veendij-
ken na droge zomers allerminst betrouwbaar zijn, weten we pas sinds kort.
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Het verveningsbeleid van de abdijen Leeuwenhorst en
Rijnsburg in de late middeleeuwen1

Over de turfwinning in Rijnland in de Middeleeuwen is nog niet zoveel gepubliceerd. De archieven van
de abdijen Leeuwenhorst en Rijnsburg leveren rijke bronnen op voor de bestudering van de organisatie
van de vervening, van de benodigde arbeidsinspanning, de kosten van de winning en van het vervoer,
de prijzen van de aangekochte turf en het turfverbruik. Tevens verlenen zij inzicht in hoe lucratief het
vervenen was in verhouding tot de opbrengst uit het verpachten als akker- of weiland. Het geeft de mo-
gelijkheid om een ruwe schatting te maken van het verbruik aan land voor de turfwinning door de
kloosters. Ook het beleid van beide abdijen met de verdolven landen laat een meer gevarieerd beeld zien
dan tot nu toe bekend was. 

Inleiding
Turf is een belangrijke grondstof in de geschiedenis van Nederland en met name in die van
Holland. In feite was het de enige Nederlandse delfstof tot de opkomst van steenkool uit de
Limburgse mijnen en het Groninger aardgas. In de 13de eeuw moet hout als brandstof al
sterk zijn afgenomen door het ineenschrompelen van het bosareaal in Holland tot slechts
enkele gebieden, waaronder de duinen. De demografische groei en de toenemende in-
dustrialisatie in Holland betekenden dat het inlandse hout onmogelijk meer in de behoefte
aan brandstof kon voorzien. Turf, reeds lang bekend om haar goede verbrandingseigen-
schappen, was een goed alternatief en ruim voorhanden. 

Turf werd zowel uit hoogveen als laagveen gewonnen. In het rivierendeltagebied van Hol-
land waren in 5000 jaar de uitlopen van riviertjes en stroompjes verland en was een hoog-
veenkussen van enkele meters dikte ontstaan. Tussen 1000 en 1300 werd het deltagebied via
het graven van sloten ontgonnen en geschikt gemaakt voor landbouw en veeteelt. Hoppen-
brouwers noemt dit ‘de meest indrukwekkende prestatie ooit volbracht in ons land’.2 In die
ontginningsfase werden de veenbossen grotendeels gekapt. Waarschijnlijk werd toen reeds
turf gewonnen op de woeste gronden in het houtarme hoogveen. De achteruitgang van de
veengrond voor landbouw en de lage landbouwprijzen in de 14de eeuw maakten de exploi-
tatie van laagveen voor turf lucratief. Door de systematische veenexploitatie vanaf ruwweg de
14de eeuw werd in enkele eeuwen een groot deel van de delta weer prijs gegeven aan het wa-
ter, althans tot de inpolderingen die aan het einde van de 16de eeuw begonnen. 

Het georganiseerde en massale afgraven van het veenkussen in Vlaanderen was reeds eer-
der op gang gekomen onder invloed van de energiebehoeften van de grote Vlaamse steden. De
vroege uitputting van de Vlaamse venen en de groeiende behoefte aan energie gaf grote im-
pulsen aan de exploitatie van de West-Brabantse venen.3 De latere verveningen in Holland heb-

Charles Cornelisse

1 De auteur werkt aan een dissertatie over energiemarkten in Holland in de middeleeuwen. Hij dankt dr. P.J.E.M. van Dam,
dr. M. van Tielhof en prof. dr. C.A. Davids voor hun waardevolle commentaar op een eerdere versie. 

2 P.C.M. Hoppenbrouwers, ‘Een moeilijk begin in de landbouw: prehistorie en Middeleeuwen’ in: P.C.M. Hoppenbrou-
wers, Cl. Lesger, J. Joor, J.L. van Zanden, R. Peys, Agrarische geschiedenis van Nederland (’s-Gravenhage 1986) 24.

3 K.A.H.W. Leenders, Verdwenen venen. Een onderzoek naar de ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Ant-
werpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad 1250-1750 (Brussel/Wageningen 1989) 229, 255; B. Augustyn, Zeespiegelrij-
zing, transgressiefasen en stormvloeden in maritiem Vlaanderen tot het einde van de XVIde eeuw (Brussel 1992) 511. 



ben mogelijk geprofiteerd van de technieken en methoden uit deze zuidelijke gebieden.4 Het
proces van vervenen in Holland in de 14de en 15de eeuw is beschreven door Diepeveen in zijn
dissertatie over Delfland en Schieland, waarin een stuk van Rijnland ook aan de orde komt.5

Diepeveen laat zien dat naast de veenlieden uit de dorpen ook stedelingen betrokken waren bij
de winning. De mate van vervening in Holland komt ook aan bod in publicaties van De Boer
en Ibelings, die de weinige verveningkohieren van enkele dorpen en afdrachten van lastgel-
den, turfmaten in de rentmeesterrekeningen van Noordholland onderzocht hebben.6 Al die
onderzoeken laten zien dat door de grote behoefte aan brandstof de economische drang om
te vervenen groot was en dat men de beperkende regels om het land in stand te houden, opge-
legd door de overheid en te controleren door dijkgraaf en hoogheemraden, op grote schaal aan
de laars lapte.7 Een ander geluid laten evenwel de abdijen Rijnsburg en Leeuwenhorst horen en
dat geluid is tot nu toe in de discussie niet aan bod gekomen. Hun beleid op het gebied van ver-
venen en hun omgaan met de verdolven gronden van de aanvang van deze abdijen af tot de Op-
stand komt in dit artikel aan bod. Zowel Rijnsburg als Leeuwenhorst waren abdijen voor ge-
goede vrouwen met grote wereldlijke eigendommen, die er een grote staat van huishouden op
nahielden met een heuse hofhouding. Zij hadden een grote behoefte aan brandstof voor keu-
ken en verwarming, maar ook voor de broodbakkerij, bierbrouwerij, kalkbranderij en derge-
lijke. Het waren in feite industriële complexen met veel gebouwen, uithoven en landerijen
waar naast een dertig- tot veertigtal adellijke dames vele tientallen lekenbroeders en -zusters
actief waren.8 Vanzelfsprekend profiteerde ook de omgeving van de aanwezigheid van de ab-
dijen via opdrachten, loonwerk en liefdadigheid van de kloosterzusters. 

Hüffer heeft de archieven van abdij Rijnsburg voor een groot deel ontsloten via haar bronpu-
blicaties en heeft een onderzoek naar met name de maatschappelijke en spirituele ontwikkeling
van die abdij gepubliceerd. De oorkonden en charters zijn niet letterlijk weergegeven, maar zijn
wel volledig. De rekeningen komen in de bronnen slechts op selectieve basis en ten dele alleen
in de vorm van de totalen van posten aan de orde. Een uitgebreide studie over abdij Leeuwen-
horst is door De Moor gepubliceerd, waarin ook economische aspecten aan bod komen. Over
verveningen heeft zij slechts weinig gemeld. De archiefbronnen van Leeuwenhorst zijn niet uit-
gegeven. Voor deze studie zijn de archieven van beide kloosters en in het bijzonder de rekenin-
gen geraadpleegd. Voor Rijnsburg zijn er enkele rekeningen uit de 14de eeuw en het begin van
de 15de, maar vanaf 1478/9 tot de tachtiger jaren van de 16de eeuw is een min of meer continue
reeks overgeleverd. De overgeleverde rekeningen van Leeuwenhorst beginnen in 1410/11 en ein-
digen ook in de tijd van de Opstand, doch kennen met name in de 15de eeuw flinke hiaten.9
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4 Ik heb voor die stelling slechts indirect bewijs: gebruik van dezelfde benamingen voor de activiteiten in het vervenen en
eensluidende namen van maten zoals hont, last en put. Zie Augustyn, Zeespiegelrijzing, 480-51; Leenders heeft Vlaanderen
en West-Brabant vergeleken en komt tot enkele overeenkomsten. Zie K.A.H.W. Leenders, ‘Noord-Vlaanderen en de
Noordwesthoek: een vergelijking’, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor
1530, 2 (1996) 67-73.

5 W. J. Diepeveen, De vervening in Delfland en Schieland tot het einde der zestiende eeuw (Leiden 1950). 
6 D.E.H. de Boer, Graaf en grafiek. Sociale en economische ontwikkelingen in het middeleeuwse ‘Noord-Holland’ tussen ca.1345 en ca.

1415 (Leiden 1978) 251-9; B. Ibelings, ‘Turfwinning en waterstaat in het Groene Hart van Holland voor 1530’,Tijdschrift
voor Waterstaatsgeschiedenis Themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530, 2 (1996) 74-80.

7 Diepeveen, Vervening in Delfland en Schieland, 85, 164; Ibelings, ‘Turfwinning hart van Holland’, 75-6 ; P. van Balen, Ge-
schiedenis van Waddinxveen (Waddinxveen 1940) 10. 

8 Abdij Rijnsburg kon maximaal 40 zusters opnemen, dat later werd teruggebracht naar 30, en daarnaast waren er nog enkele
novicen en schoolkinderen. Leeuwenhorst komt aan een dertigtal en tezamen met het personeel aan een zestigtal inwonenden. 

9 M. Hüffer, Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg, Eerste deel. 1e stuk. Oorkonden (tot 1620) (’s-Gravenhage, 1951); M.
Hüffer, Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg, Eerste deel. 2e stuk. Manboek. Rekeningen (tot 1500) (’s-Gravenhage, 1951);



De aanpak van de verveningen door de abdijen 
Abdij Rijnsburg werd gesticht in 1132 en abdij Leeuwenhorst in 1262.10 Beide abdijen werden
verwoest aan het begin van de Opstand. Rijnsburg bezat zeer vele landerijen in Holland,
Zeeland en Friesland die door grafelijke schenkingen, vererving en giften van de adellijke
kloostervrouwen en hun familie waren verworven. Volgens Schotel was deze abdij de in-
stelling met het meeste landbezit in Holland.11 Het betrof veel akker- en weiland en
geestgronden. In Holland vielen daar ook uitgestrekte veengronden onder in Rijnland, Delf-
land en Schieland waaronder de uitgestrekte venen De Geer tussen Warmond, Rijnsater-
woude en Calveslo (Kalslagen), de hoogveengebieden bij Stompwijk, Nootdorp en Hoge-
veen en de gebieden met stroken laag- en hoogveen achter de duinen.

Leeuwenhorst bezat ook vele landerijen alhoewel in veel mindere mate dan Rijnsburg.
Haar landerijen waren geconcentreerd rond het klooster en in het Westland onder Delft. Het
waren grotendeels geestgronden waarin ook laagveen en wat hoogveen voorkwamen. 

De meeste landerijen van de abdijen werden verpacht en leverden jaarlijkse inkomsten op.
Een deel van het land werd in eigen beheer gehouden en gebruikt als akkerland, weiland
voor veeteelt, boomgaard voor vruchten, houtland om takken en hout te vergaren en veen-
land voor turf. Het te vervenen land betrof in oorsprong vermoedelijk onontgonnen woeste
gronden, die minder geschikt waren als cultuurland. Later zal mogelijk ook minder vrucht-
baar cultuurland in exploitatie zijn genomen. Ook in de late middeleeuwen probeerden bei-
de abdijen zelfvoorzienend te zijn ten aanzien van voeding en brandstof. 

Verveningen abdij Leeuwenhorst
De rekeningen van de abdij Leeuwenhorst geven het meeste detail. Het afgraven van veen
werd boekhoudkundig veelal als landbouwwerkzaamheden gezien. Deze zeer arbeidsinten-
sieve activiteit werd door landarbeiders en mogelijk ook door kleine boeren in seizoenswerk
verricht. In 15de-eeuwse rekeningen van de abdij Leeuwenhorst wordt turf delven vermeld
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M. Hüffer, De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg. 1133-1574 (Nijmegen/Utrecht 1922); G. de Moor, Verborgen en geborgen. Het
cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574) (Hilversum 1994). Nationaal Archief Den Haag (NA),
Archief Rijnsburg, Rekeningen , inv. nrs. 157-254; NA, Archief Leeuwenhorst, Rekeningen inv. nrs. 1-179.

10 Hüffer geeft voor abdij Rijnsburg als stichtingsjaar omstreeks 1132 terwijl Schotel 1133 of 1134 aanhoudt. Zie Hüffer, De adel-
lijke vrouwenabdij, 9; G.D.I. Schotel, De abdij van Rijnsburg (’s-Hertogenbosch 1851) 3 en De Moor, Verborgen en geborgen, 23.

11 Schotel, Rijnsburg, 119.

Turfsteken bij Ouder-Amstel.
Detail van een prent naar
Claes Jansz. Visscher (1587-
1652). 
(Leids Prentenkabinet)



bij andere werkzaamheden zoals hooien en maaien van koren of mosterdzaad. Leeuwen-
horst dolf aan het begin van de 15de eeuw in tveen (zonder de plaats noemen), in het midden
van de 15de eeuw in het Schakenbos ten noorden van Leidsendam dicht bij de rivier De Vliet
en later ook tussen de strandwallen in het Langeveld en in het Langevelder Duinschoten ten
noordwesten van Noordwijkerhout (zie Afb. 1).12 In de locaties Schakenbos, Langeveld en
Duinschoten ging het waarschijnlijk om bosveen en mogelijk zegge-elzenveen, na afslui-
ting van het zoute water door de jonge duinen vanaf circa 5000 v. Chr. gevormd door voed-
selrijke waterstromen. Dit laagveenkussen moet tot de grondwaterspiegel slechts dun zijn
geweest.13 Op het laagveen zal zich vermoedelijk ook enig hoogveen hebben gevormd. In de
rekeningen is weinig te vinden over het graven van afwateringen. De abdij groef wel sloten
aan het begin van de 15de eeuw in tveen. Ook groef de abdij later grenssloten in Roversbroek
ten zuidoosten van Lisse en noordoosten van Sassenheim, waar de abdij een uithof bezat.
Waarschijnlijk betrof dit akkerland dat weliswaar veenachtig was, want het bij het graven
van sloten gewonnen veen werd als turf gebruikt, maar er zijn geen aanwijzing dat men in
dit gebied verveende.14 Het uitdiepen van bestaande sloten, het sloeten, was een activiteit die
naar het voorschrift van het hoogheemraadschap moest gebeuren en die onder de land-
bouwwerkzaamheden in de rekeningen genoemd wordt. In de 16de eeuw dolf abdij Leeuw-
enhorst ook turf uit het hoogveengebied rond Hogeveen onder Hazerswoude. Dit veen werd
waarschijnlijk verworven uit het bezit van haar rentmeester Jan van Water.15
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12 Zie ook J. Buis, Historia Forestis. Nederlandse Bosgeschiedenis I en II (AAG bijdragen 26 en 27, Wageningen 1985) 14, 15, 348.
13 Pons geeft voor het laagveen een dikte van minder dan een halve meter boven het gemiddelde waterpeil. Hij geeft voor de

dikte van het veen achter de kust 1-3 meter boven het waterpeil met totale veendikten van 4 meter (en maximum van 10
meter) en verder weg minder dan een meter boven het waterpeil. Zie L.J. Pons, ‘Holocene peat formation in the lower
parts of the Netherlands’, J.T.A. Verhoeven (eds.), Fens and Bogs in the Netherlands: Vegetation, History Nutrient Dynamics and
Conservation (Dordrecht 1992) 65-66.

14 NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nrs. 87 (1482) en 89 (1484). 
15 In de rekening van 1494/5 staat: Soe heeft mijn vrou doen delven 50 dachvelt turfs vyt die veen die gecomen is van Jan van Water. Zie
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Leeuwenhorst noemt het mijns vrouwe ende conventveen. In de twintiger jaren van de 16de
eeuw ging de abdij ook delven in een veen bij de Delft, en dat ligt mogelijk in de buurt van Lis-
se daar een Lissenaar het delven organiseerde.16

Leeuwenhorst liet de organisatie van het turf delven over aan een veenmeester die de be-
nodigde helpers inhuurde tegen dagloon voor de hele campagne of voor een specifiek kar-
wei van één of enkele dagen.17 Het delven van de turf werd meestal door vier mannen per graaf
uitgevoerd, elk met een eigen taak: een bosker, een stycker, een opleggher en een spreer.18 Een
graaf is een te graven put die waarschijnlijk een perceel veen betrof van standaard lengte en
breedte. In het ruige veen werd de bovenste laag ontdaan van struiken, planten en hout: ge-
boskt, geoest ende struyck geroot. Dit bosken werd veelal door de veenmeester gedaan die daarme-
de ook de graaf qua maten uitzette. Vervolgens werd door de stycker het veen gespleten in
plaggen van standaard lengte en breedte en werd de plag op hoogte door de oplegger afgesto-
ken en omhoog gebracht en op de rand gezet of direct op de schouder van de spreer gelegd.
Deze laatste zette de plaggen rechtop tegen elkaar op het legveld om te drogen. De zwaarste
taak was die van de oplegger en dat werd soms wat beter beloond. Later werden de enigszins
gedroogde plaggen in kleinere turfjes gesneden, het stuycken, en de turf gefatsoeneerd, het
wyskenen. Het fatsoeneren betekende vermoedelijk dat de turf werd bijgesneden en de uit-
steeksels, zoals plantenstelen en takjes die bij het drogen tevoorschijn kwamen, werden af-
gesneden. Dit stuyken en wyskenen werd ook wel het opmaicken genoemd, behoorde niet meer
tot het turf delven en werd na de eerste droging door de veenmeester alleen of samen met zijn
kinderen gedaan. Het legveld werd schoon gemaakt. Uiteindelijk werd de gedroogde turf op
grote hopen gestapeld, het scoevelen, die mogelijk dichtbij het vaarwater werden neergezet.19

Bij deze lichte arbeid werden in een enkel geval ook de kinderen van de veenmeester ingezet.
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NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nr. 99. Jan van Water was rentmeester vanaf ca. 1480 tot 1493/94. Hij leverde over een aan-
tal jaren grote partijen turf. In 1494 werd Van Water vervangen door een andere rentmeester. Tussen Van Water en de ab-
dij waren er geschillen ontstaan over vroegere rekeningen. In 1496 werd door een aantal notabelen bemiddeld waarbij
onder andere werd afgesproken dat de abdij de van Jan van Water gekochte venen gedurende zes jaar tegen een jaarlijks
bedrag van 133Lb 6R 8d zou afbetalen. Het moest dus om een flink stuk veen zijn gegaan. De abdij erfde na zijn dood een
deel van Jan van Water’s bezit. Zie De Moor, Verborgen en geborgen, 146. 

16 De naam ’De Delft’ tref ik ook bij Noordwijk aan; op veel andere plaatsen werd een gegraven vaart ook zo genoemd. 
17 In de rekening van 1412 (zie NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nr. 19) staat: Eerst bestaet(besteed) bi Willem Heyns die de veen be-

waer. Willem Heyns organiseerde gedurende een aantal jaren het turf delven en werkte zelf mee. De naam veenmeester
komt voor het eerst voor in de rekening van 1472 (zie NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nr. 76). De functie werd meestal
slechts enkele jaren door dezelfde persoon ingevuld. Dit geldt niet voor Lange Gerijt Jacopsz tot Langevelt die van 1515
tot 1530 met zijn helpers turf dolf op het Langeveld. Zeer waarschijnlijk is hij de veenmeester die ook wordt aangeduid als
Jacop (tot) Langevelt, veenmeester. (zie NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nrs. 123-37) De veenmeester van Leeuwenhorst
organiseerde het delven slechts op één locatie. 

18 NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nrs. 78-84 (1474-80). J. Verdam, Middelnederlandsch woordenboek (’s-Gravenhage 1932)
geeft voor stuc of stucke: brok en voor stucken: in stukken breken; voor spreyen: verspreiden, uiteenleggen of splitsen; voor
wisken of wisschen: reinigen of afvegen: voor stuken of stuycken; op hoopjes plaatsen, gezegd van turf. Voor bosken en voor
scoevelen hebben we geen directe betekenis gevonden. Uit de rekeningen komt in enkele gevallen wat meer detail naar vo-
ren. De eerste werkzaamheden, die in het ruige (evenals in gecultiveerde) veenland gedaan werden, zijn omschreven als
geboskt, geoest (geoogst) ende struyck gecoot (stronken gegraven). Blijkbaar is bosken of bosschen het verwijderen van planten,
struiken, gras e.d. en daarna werd de eerste laag grond afgestoken. Scoevelen heeft met grote waarschijnlijkheid de bete-
kenis van stapelen. Het zelfstandig naamwoord scoevel komt diverse malen voor als hoeveelheidmaat en ook in turfs te me-
nen van der schoevelyg vant dachvelt. Menen is vervoeren. Het werkwoord zien we terug in 6 dachvelt 3 turff dick gescoevelt.
Crompvoets (H. Crompvoets, Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België (Amsterdam 1981)) heeft voor Dren-
te en omgeving de etymologische betekenissen van veentermen geanalyseerd, maar deze waren gebaseerd op de termi-
nologie gebruikt in veenafgravingen in de noordelijke gebieden in de 19de en begin 20ste eeuw. De Moor heeft Cromp-
voets terminologie naar mijn mening ten onrechte overgenomen. Zie G. de Moor, Lonen en prijzen in het
cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout tussen 1410/11 en 1570/71 (Amsterdam 2000). 

19 Op grond van de tekst menen 17 sdachvelt van de wyssken van tdachvelt werd het wysken gedaan op een veld bij of op de legak-



Als bij het delven het veen niet voldoende ontwaterd was dan werd het waterniveau verlaagd
door een veenarbeider die dat water vyt warp met een wyp.20 Aldus werd met behulp van een hef-
boom of zwengel het waterpeil verlaagd door het storten op open water of in een put. Ook in
Hogeveen op het hoogveen werd gehoosd: 6 stuvers gegeven Piet Claes die twee dagen die delvers
halp dat water losen in de Hoghenveen om die turf te bet te crijghen.21 Overigens werden er door de
hoogheemraden wel beperkende maatregelen gesteld aan het hozen om te voorkomen dat
het land onder water kwam te staan.22 In een natte zomer kwam het voor dat de turf in het wa-
ter stond, waarna men deze op ruchte setten uter water.23 Het betrof een hoger gelegen punt op
de nog onontgonnen ruige venen. Diverse malen bleef de turf overstaan in het veenland ge-
durende de winter en pas het jaar daarop vervoerd. Als de turf droog was en de stapels goed
waren afgedekt met stro, zand en klei bleef de turf ook na een koude winter bruikbaar. Als
de turf echter nog nat was terwijl strenge vorst inviel kon deze waardeloos worden daar na
de dooi deze turf uit elkaar viel. Wel moest de in het veld achtergebleven turf opnieuw wor-
den opgemaakt, gesneden en gefatsoeneerd en dat betekende extra kosten. In het jaar
1477/78 dat erg nat was betekende dit dat de turf die bleeff staen verderven wel ien halff kinye diep
int water en niet meer bruikbaar was.24 De abdij had opdracht gegeven de turf naar de abdij te
brengen. Zij was zeer verbolgen over het feit dat dit was nagelaten en dat zij nu turf moest in-
kopen. Uit bovenstaande blijkt dat water ook al bij het delven een probleem was. In een nat-
te periode kon het land het water niet voldoende naar de sloten afvoeren ook al kon men het
water naar een buitenwater laten wegstromen. In de twintiger jaren van de 16de eeuw moest
de abdij naar andere venen omzien om haar behoefte aan eigen gedolven turf te kunnen dek-
ken. Zij betrok toen die turf uit meerdere veengebieden, die elk een kleine hoeveelheid ople-
verde.25 De abdij bleef tot 1535 turf delven voor eigen gebruik. 

Verveningen van de abdij Rijnsburg
In de 13de eeuw liet de abdis van Rijnsburg al turf delven in het Vrouwenrecht onder Delft.26

Later liet zij voor eigen gebruik veen uit haar gronden delven in het Vrouwenveen bij Alke-
made en in het veengebied bij Wilsveen in de ban van Stompwijk.27 Dit betrof hoogveen dat
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ker en was de plaats waar de turf op scoevels werd gezet (turfs te menen van der schoevelyg vant dachvelt) elders. De turfstapels
werden waarschijnlijk dicht bij de laadplaats gezet. De kosten van het vervoer van turf van de wysken was dan ook hoger
dan die van de schoevelyg.

20 NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nrs. 47, 52 56 en 67A onder Turf delven ende thuys te menen ende koern ende hoy te maeyen, geen
folionummers (de jaren 1447, 1451, 1454 en 1463).

21 NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nrs. 114A en 115, onder Vuyr ende licht geen folionummers (1507 en 1508) 
22 P.J.E.M. van Dam, Bestuur en beleid in het Moeras. Het Hoogheemraadschap van Rijnland in de vijftiende eeuw (Doctoraalscriptie

Leiden 1981) 55.
23 NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nr. 86 (1481). Volgens Verdam, Middelnederlandsch woordenboek: ruuchte of ruychte is

struikgewas of hout, riet en biezen.
24 NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nr. 85 (1481; correctie op rekening van 1478 en 1479). Het woord kinye is onbekend.

Vriendelijk mededeling van B. Ibelings: mogelijk is kinege bedoeld en dat is een maat zoals kinnekijn zijnde een tonnetje
of vaatje. 

25 NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nr. 132 (13 dagveld uit Noordwijkerhout, 10 dagveld uit Langevelt en 10 dagveld uit de
Delft in Lisse (zie ook noot 16), 133-138.

26 C. Postma, Het hoogheemraadschap van Delfland en Schieland in de middeleeuwen, 1289-1589 (Hilversum 1989) 23.
27 Het Vrouwe Venne of Hof Venne of kortweg Venne was een uitgestrekt veenland dat in 1275 door Floris V aan de abdij

werd geschonken onder de naam De Geer. Om dit veen is heel wat te doen geweest daar edelen inbreuk maakten op het
eigendomsrecht van de abdis. Ook de graaf maakte aanspraken op dit gebied, maar na tussenkomst van een onderhan-
delaar van de paus bekrachtigde de graaf het eigendomsrecht. De venen De Geer werden een heerlijkheid, maar het is on-
bekend wanneer dat zijn beslag kreeg. De abdis voerde de Venne in haar titel. De Venne of Vrouwe-Venne zoals aange-
geven op kaarten uit de 17de en 18de eeuw laten een veel kleinere Vrouwe-Ven zien bij Alkemade. De reden daarvoor kan



behoorde tot het grote hoogveenkussen in het hart van Holland. Dit veen behoorde waar-
schijnlijk nog tot de wildernis. Uit een rekening van 1396/97 blijkt dat Boskopers werden in-
gezet om sloten te graven om het veen te ontwateren.28

In 1396/7 woonde iemand op het veen die het vervenen coördineerde en daarvoor loon ont-
ving. In die tijd werd het vervenen door verschillende mensen aangenomen, die de turf per
last betaald kregen.29 In ieder geval vanaf 1480 – de rekeningen tussen 1410 en 1478 ontbre-
ken – liet Rijnsburg het vervenen voor eigen gebruik over aan een vaste kracht die op het veen
woonde en zelf samen met door hem ingehuurde krachten het werk deed. Hoewel de func-
tieaanduiding van deze vaste kracht niet in de rekeningen genoemd wordt heeft deze man een
ruimere verantwoordelijkheid dan de veenmeester van Leeuwenhorst. Hij kocht ook turf in,
zorgde voor het vervoer en bemoeide zich met het verbeteren van het uitgedolven land. De re-
keningen geven het proces globaal weer: vincken te delven, te maecken, drouch te cloten ende tot
Rynsburg in die mande te vueren.30 Vinken was de toplaag van het veen die een turf van mindere
kwaliteit opleverde. De toplaag was relatief dun en werd niet in eenheden van een dagveld uit-
gedrukt, maar in eenheden van een last. De ‘dagveldse’ turf kwam van dieper en gold als het
kwalitatief betere veen.31 Het proces van delven, drogen en maken van turfjes is hetzelfde als
dat van de abdij Leeuwenhorst. In 1481/82 kregen de delvers een hoyshede (fooi) als die voirs.
turfven gedolven gemact ende gecloot worden binnen dese jair. In dat jaar was de winter streng en de
zomer (en mogelijk ook het voorjaar) nat. Men kon vermoedelijk pas laat delven en de droog-
tijd was dus kort. Daar het jaar tevoren ook ongunstig was geweest voor de turfproductie was
de turfvoorraad van de abdij blijkbaar klein en de prijs op de markt zeer hoog.32

Hoe diep gedolven werd is niet geheel en al bekend en dat hing af van de plaats waar ge-
dolven werd. Overigens kon men in één campagne niet heel diep steken daar het veen eerst
opnieuw ontwaterd moest worden door het uitdiepen van de sloten. Uit de rekeningen van
de Leeuwenhorst is een diepte te herleiden: jegens Jan Hugez. tot Hazertsou gecoft 70 last brouturfs
gedolven van die derde put ende van die vierde put van tlast gegeven opte hove gelevert 20R.33 De derde
of vierde put is de derde en vierde veenlaag die gewonnen werd en geeft dus een diepte aan.
De betere kwaliteit turf werd meestal uit de diepere lagen gehaald, terwijl de turf dichter bij
de oppervlakte meer geoxideerd was en soms ook zand en klei bevatte. Per put werd volgens
Leenders in Brabant vijf á zes lagen turf gestoken.34 Leenders bestudeerde de vervening in
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velerlei zijn maar is niet uitgezocht. Zie Hüffer, Bronnen. Oorkonden, 39, 50, 665; Schotel, Abdij, 122, 92; Hüffer, De adellijke
vrouwenabdij, 66-7, 70, 99. 

28 M. Hüffer, Bronnen. Rekeningen, 780. 
29 De last was een telmaat gebaseerd op aantallen turfjes en die maat werd op de markt in steden zoals Leiden, Gouda, Rot-

terdam en Den Briel en in ’s-Gravenhage gebruikt. In Holland net als in Brabant en Vlaanderen stond waarschijnlijk een
last gelijk aan 10.000 turfjes. Turfjes zullen aan standaardmaten voldaan moeten hebben. In enkele steden werd een vo-
lumemaat gehanteerd zoals in Haarlem en Amsterdam een standaard turfmand.

30 Cloten is stapelen en werd gedaan als de turf droog was. 
31 Diepeveen nam ten onrechte aan dat dagveldse turf van mindere kwaliteit was. Dagveldse turf is een onderscheid van de

lichte of witte turf zijnde de toplaag vinken of vleet die in lasten werd gemeten. Dagveld was de hoeveelheid veen die een
ploeg van vier á vijf delvers in één dag konden delven. De dagveld ontwikkelde zich in Holland aan het eind van de 14de
en begin 15de eeuw tot een maat met een per consent vastgelegde lengte, breedte en diepte. Zie Diepeveen, Vervening in
Delfland en Schieland, 93.

32 De weergegevens zijn afgeleid uit J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen III: 1450-1575 (Franeker
1998). De strenge winter was meestal niet de voornaamste oorzaak van hoge turfprijzen, want dat was veeleer de natte zo-
mer. Zeker als er enkele opeenvolgende jaren van natte zomers (eventueel gevolgd door strenge winters) waren liep de
turfprijs op en moest men soms naar een andere, duurdere brandstof zoals hout omzien. 

33 NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nr. 81 (1477).
34 Leenders, Verdwenen venen, 53; Leenders noemde alleen derde puts turf.



Brabant waar met een plagdikte van tien á twaalf centimeter werd gewerkt. Augustijn noemt
dat in Vlaanderen zelfs vijfde puts werd gedolven. Elke put was daar vier spaden diep en zij
schat dat op 1,1 meter.35 Uit gegevens voor Holland werd per dagveld of per hond tot acht á
tien turven diep gestoken.36 Turfjes uit die tijd die bij archeologische onderzoekingen bij Al-
phen/Roucoop werden opgegraven maten vijf bij acht centimeter.37 Vele auteurs gaan uit van
verlies bij droging van éénderde in breedte en hoogte, hetgeen een plagdikte van 7,5 tot
twaalf centimeter geeft. Op basis van Leenders’ gegevens zal de vierde put ruim twee á 2,9
meter diep zijn geweest, op basis van die van Augustyn 4,4 meter en op basis van de gege-
vens voor Holland tussen de 2,4 en 4,8 meter. Hoewel de beide abdijbronnen geen uitsluit-
sel geven of er dieper – bijvoorbeeld tot een vijfde of zesde put werd gedolven (nog steeds
boven het waterpeil!) – lijkt mij dat minder waarschijnlijk. Pons schat de diktes van hoogve-
nen in Holland op vier tot maximaal tien meter. Leenders heeft op basis van geografische
hoogtekaarten vastgesteld hoe diep de diverse polders liggen ten opzichte van het huidige
waterniveau. Hij komt dan voor het hart van Holland tot maximaal drie meter onder NAP.38

De hoogvenen zullen daar enkele meters boven uitgestoken hebben en plaatselijke koepels
zelfs meerdere meters. De dikte van het gewonnen veen boven het waterniveau zal echter
minder zijn geweest daar de toplaag van mindere waarde was en van struiken ontdaan moest
worden, en bovendien vond er inklinking plaats en naarmate men meer ontwaterde nam de
inklinking toe. Zeker in de 16de eeuw maakte Rijnsburg gebruik van watermolens en kon
daardoor dieper delven.39

Over de tijd in het jaar van het delven en drogen zijn geen gegevens te vinden. Vóór eind maart
zal men in verband met de kans op vorst niet begonnen zijn. Tevens zal men rekening hebben
gehouden met andere landbouwwerkzaamheden zoals zaaien, maaien en oogsten. De cam-
pagne van het delven door de beide abdijen was maar kort en duurde niet veel langer dan 15 tot
30 dagen. Aan het keren en fatsoeneren van de turf werd nog een twintigtal dagen door een man
gewerkt. Circa twee maanden zal nodig zijn geweest om de turf te drogen. Daarna kon zij ver-
voerd worden naar de abdij en dat zal zeker enige maanden in beslag hebben genomen. 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat door de abdijen ook zelf werd geslagturfd. Het slag-
turven dat al eerder in Vlaanderen en Brabant werd toegepast en zeker al vroeger in Holland
bekend moet zijn geweest (bijvoorbeeld uit de ervaring met het baggeren van sloten) werd vol-
gens Ibelings pas op grote schaal toegepast in de dertiger jaren van de 16de eeuw.40 De be-
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35 Augustyn, Zeespiegelrijzing, 493.
36 Diepeveen, Vervening in Delfland en Schieland, 23-8. 
37 D. Parlevliet, ‘De Rijnlandse ontginningen; op hoogveen of laagveen’, Historisch Geografisch Tijdschrift 2003, 6.
38 Pons, ‘Holocene peat formation’, 65 en hoogtekaart van K.A.H.W. Leenders, Landschapsgeschiedenis van het Gastels Laag (Til-

burg 1996). Overigens lag het zeewaterniveau in de middeleeuwen tientallen centimeters lager dan thans. 
39 NA, Archief Rijnsburg, inv. nr. 226, fol. 111 (1536/7). 
40 B. Ibelings, ‘Het begin van het slagturven in Holland’, Historisch-Geografisch Tijdschrift, 14, 1 (1996) 1-10. Zie ook Diepeveen,

Verveningen, 31-3 en J. Renes, ‘Het begin van het slagturven in Nederland’, Historisch-Geografisch Tijdschrift 1 (1983) 6-7. Een aan-
wijzing dat er al eerder slagturf op de markt in de Hollandse steden kwam dan in de dertiger jaren van de 16de eeuw is dat
een stad als Leiden aan het begin van de 16de eeuw overging op een andere maat, de turfton. Daar de slagturfjes in vergelij-
king met delfturfjes door de andere manier van vervaardigen een andere maat gehad zullen hebben zou men ‘met twee ma-
ten moeten meten’ en dat heeft mogelijk de overgang naar een éénvormige volumemaat bewerkstelligd. Het Leidse stadhuis
kocht voor het eerst turf in tonnen aan in 1517/8 en het St. Katrijne gasthuis in 1520. De ton als maat moet in of vóór 1517/8
in Leiden zijn ingevoerd, maar de huurvoorwaarden van de turfaccijns geven daarover geen uitsluitsel. Vanaf 1523/4 komt
de last niet meer in de stadhuisrekeningen voor. De abdijrekeningen laten pas later de tonmaat zien, namelijk voor Leeuw-
enhorst in 1529/30 en voor Rijnsburg in 1535/36. Zie Gemeente Archief Leiden (GAL), Stadsarchief I, inv. nr. 597; GAL, Gast-
huisarchieven, inv. nr. 302 sub 45; NA, Archief Rijnsburg, inv. nrs. 205 en 225 en NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nr.136A. 



schikbare voorraad te delven veen in Holland moet rond die tijd bijna geheel uitgeput zijn ge-
weest zoals al eerder uit de belastingenquêtes van 1494 en 1514 naar voren was gekomen.41

Vervoer, aankoop en verbruik van turf in Leeuwenhorst en Rijnsburg
De door Leeuwenhorst in eigen beheer gedolven turf werd naar de abdij vervoerd per schip en
soms per wagen en in de kloosterschuren opgeslagen. De gedolven turf werd niet altijd in dat
jaar daadwerkelijk opgebruikt. Het verbruik schommelde jaarlijks daar dit afhankelijk was
van de stook-, bak- en brouwbehoeften en de bouwactiviteiten van de abdij. De abdij dolf turf
om in haar eigen behoefte te voorzien. Pas in de zeventiger jaren van de 15de eeuw ging de ab-
dij ook turf inkopen, meestal bij veenlieden in de veengebieden en een enkele keer op de
markt in Leiden. Deze turf werd gekocht tegen prijzen in dagvelden, lasten, talen en vanaf de
dertiger jaren van de 16de eeuw in tonnen. De veenlieden kwamen uit Langeveld en Lisse, Ha-
zerswoude, Alphen, Rijnsaterwoude en Nieuwkoop, Zoetermeer, Zoeterwoude en Zegwaard
en Voorburg. In het begin van de jaren ’90 van de 15de eeuw leverde de rentmeester van de ab-
dij, Jan van Water, turf uit zijn eigen venen aan de abdij en dolf de abdij niet meer. Zoals reeds
opgemerkt vervielen Jan van Waters venen in 1494 aan de abdij, waarna de vervening weer in
eigen hand werd genomen. In de twintiger jaren van de 16de eeuw zien we een afname in de
eigen gedolven turf en na 1535 stokt het helemaal. Intussen had de abdij afspraken gemaakt
met veenlieden uit Woubrugge voor een vaste levering van turf. Naast turf gebruikt de abdij
ook hout als brandstof, voornamelijk takkenbossen uit eigen bospercelen, en soms werd
hout aangekocht voor de brouwerij.42 Voor het eesten, het drogen van graan in het brouw-
proces, werd eesthout gebruikt en dat bestond uit gekapt en gedroogd eikenhout. 
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41 R. Fruin, Enqueste ende Informatie. Upt stuck van der reductie ende reformatie van de schildtaelan, voertijts getaxeert ende gestelt geweest
over de landen van Hollant ende Vrieslant gedaen in den jaere MCCCCXCIIII (Leiden 1876) en R. Fruin, Informacie up den staet facul-
teyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele gedaen in den jae-
re MDXIV (Leiden 1866).

42 Voor het eesten, het drogen van mout op een droogvloer, werd meestal eikenhout aangekocht. In 1564 tref ik een post
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Grafiek 1: Klooster Leeuwenhorst gedolven en gekochte turf



In Grafiek 1 is de hoeveelheid gedolven en aangekochte turf van de abdij Leeuwenhorst af-
gebeeld. In de abdij was het gemiddelde jaarverbruik tussen 1450 en 1535 circa 343 lasten. 
Zoals de grafiek aantoont ligt het gemiddelde verbruik tussen 250 en 400 lasten. De grote
uitschieter van het boekjaar 1497/98 laat zien dat toen naast de eigen gedolven turf een gro-
te hoeveelheid turf werd aangekocht. De voorgaande zomers waren nat geweest en dat gold
ook voor de zomer van 1497 en bovendien was de winter van 1497/8 koud met veel ijsgang
op de rivieren. De prijs van turf was in het voorgaande jaar hoog geweest en blijkbaar ver-
koos de abdij om haar voorraden weer op peil te brengen. Daarnaast kan het klooster in dat
jaar en misschien ook in het voorgaande jaar tot het uitdelen van turf aan de armen zijn over-
gegaan. De lage waarden voor de eigen gedolven turf in 1521/22 en 1523/24 vallen op en deze
werden niet gecompenseerd door hogere aankopen. Een verklaring daarvoor kan niet ge-
zocht worden in een lagere bezetting van het klooster of in minder bouwactiviteiten want die
waren juist hoog.43 Na 1554 werden de huishoudens van de zusters als zelfstandige eenhe-
den ingericht net als Rijnsburg dat reeds eerder gedaan had (zie noot 47). Dit betekende dat
er minder turf door de rentmeester van het klooster werd aangekocht en er dus minder turf-
aankopen in de rekeningen te vinden zijn. 

De abdij Rijnsburg liet de in eigen beheer gedolven turf per schip naar de abdij brengen.
De turf werd zowel in kleine als grote schepen, ponten met een laadvermogen van een dag-
veld of meer, naar het hof vervoerd en daar opgeslagen in de turfschuren.44 Het aantal sche-
pen was groot en liep uiteen van een zestigtal tot enkele honderden per jaar.

Niet in alle jaren dolf Rijnsburg zelf turf. Met name in de natte zomers van 1478/79,
1479/80, 1485/86, 1486/87 en 1488/89 kwam er geen of vrijwel geen turf uit de eigen venen.
Soms had de abdij wel gedolven maar was de turf te nat om te gebruiken en werd de abdij
gedwongen om turf in te kopen.45 Naast de zelfgedolven turf werden er over het algemeen
nog aanzienlijke hoeveelheden turf aangekocht. De aankoop werd gedaan bij veenlieden,
die over langere tijd turf aan de abdij leverden. Voor zover de plaatsnaamgegevens bekend
zijn kwamen die lieden uit Hogeveen, Zegwaard, Zoetermeer, Stompwijk, Nootdorp en
dichterbij uit Hazerswoude, Alkemade en Leiderdorp. 

Rijnsburg schreef meestal voor dat de turf in manden moest worden afgeleverd.46 De
veenmeester die zelf de turf vervoerde naar de abdij of liet vervoeren deed de turf daar in
manden. De manden zullen waarschijnlijk aan een standaard voldaan hebben. De manden
werden geteld door een telster die daar anderhalve groot per schip voor kreeg en de manden
controleerde op het afvullen. De veenmeester of een sjouwer droeg de turf naar de schuur en
stapelde de turfjes op. Hij kreeg voor het sjouwen en stapelen een stuiver per schip van 3 á 4
last en twee stuivers voor een ponte van 8 last. 

In grafiek 2 zijn de hoeveelheden eigen gedolven en aangekochte turf uitgezet. Voor de
abdij Rijnsburg lag het gemiddelde verbruik tussen 1478 en 1540 op 617 last. In 1539 kwa-
men de abdis, de priorin en conventualen overeen dat ieder voortaan op eigen kosten ging
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aan voor de aankoop van steenkolen in Dordrecht voor het moutproces. Zie NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nrs. 173 en
173A.

43 De Moor, Verborgen en geborgen, 62 en 308. 
44 In dit artikel zal ik niet in detail ingaan op de turfmaten daar die buiten het bestek vallen. Ik heb uit eigen onderzoek de

volgende conversies afgeleid: 1 last is 50 taal en 1 dagveld is 6 last en 1 last is circa 17 ton. In een toekomstige publicatie
zal ik nader op de in Rijnland gebruikte veen- en turfmaten ingaan. 

45 NA, Archief Rijnsburg, 204 (1514/5).
46 NA, Archief Rijnsburg, 172 en 175 (1482 en 1485).



leven.47 In dat jaar kregen de kloostervrouwen hun portie aan turf voor het gehele jaar aan-
geleverd en doorbelast. In de daaropvolgende jaren kochten de zusters zelf hun brandstof
in. De enige post die daarna nog in de rekeningen staat is het turfverbruik voor het bakken
van roggebrood ten behoeve van de arme mensen. Blijkbaar hield ook het industriële brand-
stofverbruik op en werd de brouwerij vermoedelijk niet meer door de abdij bedreven. 

Men moet bedenken dat de Grafieken 1 en 2 de hoeveelheid gekochte en gedolven turf af-
beelden en dus geen echte verbruiksgrafieken zijn. De kloosters moeten een aanzienlijke op-
slag hebben gehad en hielden turf van het ene jaar over voor gebruik in het volgende jaar. Een
betere representatie wordt verkregen met een voortschrijdend gemiddelde, maar daarvoor
ontbreken teveel jaren. Zoals gezegd gebruikten de beide kloosters niet alleen brandstof voor
huishoudelijk gebruik maar ook voor de bierbrouwerij en andere nijverheden. Het industrië-
le verbruik zal aanmerkelijk groter zijn geweest dan het huishoudelijk verbruik. Het verbruik
voor het verwarmen was sterk weersafhankelijk en dat gold niet of nauwelijks voor de ande-
re toepassingen. Het industriële verbruik werd ook niet op een constant niveau bedreven daar
de bouwactiviteiten pieken vertoonden en ook de liefdadigheid bijvoorbeeld het bakken van
brood voor de armen afhankelijk was van het aantal armen en dus van de conjunctuur. 

Beleid abdijen ten aanzien van verdolven gronden 
De uitgedolven veenputten in het laagveen moeten zeker in de winter nat zijn geweest. Het
land moet er als een gatenkaas hebben uitgezien, stroken land waarop de turf gedroogd
werd afgewisseld met stroken water of drassig land. In het hoogveen zal men de bovenste
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47 De abdis en conventualen probeerden over te gaan van de strenge regel van St. Benedictus naar de die van een collegium
van zusters net als een stift. In een stift zouden de zusters ook voor een langere periode buiten het klooster kunnen wo-
nen. Het is dan logisch dat de zusters in dat geval meer zelfstandig hun middelen zouden beheren. Deze poging om vol-
gens een minder strenge leefregel te gaan leven, ondernomen in 1536, werd niet ondersteund door Karel V. In 1539 be-
sloten de abdis en zusters evenwel om het huishouden te scheiden. Vanaf die tijd was er geen centrale keuken meer maar
werd het voedsel bereid door de eigen huishoudster. Hüffer, De adellijke vrouwenabdij, 218-221; Hüffer, Bronnen. Oorkonden,
598 (10 september 1539).
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Grafiek 2: Abdij Rijnsburg gedolven en gekochte turf in lasten



lagen veen per putdiepte gelijkmatig hebben afgegraven alvorens de sloten verder werden
uitgediept om de volgende laag veen te ontwateren en men aan het delven van een dieper ge-
legen put kon beginnen. Wanneer de diepste put bereikt was bleef ook het verdolven hoog-
veen over met haar gatenstructuur. Uiteraard heeft het slagturven dat in de dertiger jaren van
de 16de eeuw in zwang kwam de gaten verder uitgediept en de legakkers ten dele wegge-
baggerd. Het onberoerd laten liggen van deze gatenstructuur zou leiden tot grotere plassen
en tot verlies van land door afkalving van de ribben tussen de gaten.48 De ribben en gaten-
structuur kan men nog op vele plaatsen vinden in Holland zoals in de Ronde Venen bij Vin-
kenveen en bij de Nieuwkoopse plassen. Om het land waarde te laten behouden en zich te
verzekeren van de belastingopbrengst verordonneerde graaf Willem VI in 1409 dat men veen
weliswaar mocht afgraven maar dat het land binnen het jaar moest worden bepoot met el-
zen. De controle hierop werd overgelaten aan de dijkgraaf en hoogheemraden.49 Deze ver-
ordonnering, die in 1427 door Filips de Goede opnieuw werd bekrachtigd, werd door vele
veenlieden niet of onvoldoende nageleefd. De vraag is hoe de abdijen daarmee om gingen. 

De bronnen van abdij Leeuwenhorst reppen niet van verdolven gronden, maar het
klooster pootte in de 16de eeuw op grote schaal elzen en op kleinere schaal berken aan in
overeenstemming met de ordonnantie van 1409.50 Zij kocht jaarlijks 5000 tot 20.000 éénja-
rige elzen aan om te bepoten. Tevens groef zij sloten door de elst om het land beter te ont-
wateren en verdiepte zij de bestaande waterafvoeren.51 Het land moet dus nat zijn geweest. 

De abdij Rijnsburg kocht voornamelijk in de 16de eeuw zelf elzen aan.52 Eerdere bronnen
over het bepoten van elzen van dit klooster komen uit de zeventiger jaren van de 15de eeuw.
In februari 1476 eiste de abdis in een contract met Pieter Sterre, die het veen van mijn vrouw
(Vrouwe-Venne bij Alkemade) en het daarop staande huis huurde dat de wegen en waterin-
gen goed werden onderhouden, dat jaarlijks een zeker aantal elzen werden gepoot en dat er
niet zonder haar toestemming veen mocht worden gegraven.53 In oktober van datzelfde jaar
gunde de abdis de schout en buren van het ambacht van Zoetermeer vrije doorvaart door
haar venen in Wilsveen en Stompwijk mits zij jaarlijks 200 elzen zouden leveren, aanplan-
ten en onderhouden.54 Pas in het boekjaar 1532/33 bleek dat de buren al die tijd verzuimd
hadden dit contract na te komen en zij moesten alsnog de elzen leveren en wel in een totaal
van 15.000.55 De abdij had blijkbaar wel oog voor de verbetering van haar gronden, maar ver-
trouwde ten onrechte op de naleving van die afspraken. Bij het aantreden van een nieuwe
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48 P.J.E.M. van Dam, ‘De tanden van de waterwolf. De rol van de turfwinning bij het ontstaan van het Haarlemmermeer in
de vijftiende eeuw’, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. Themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530, 2 (1996) 81-
91; P.J.E.M. van Dam, Vissen in Veenmeren (Hilversum 1998) 66.

49 Van Balen, Geschiedenis van Waddinxveen, 13; F. Ketner, Handel en scheepvaart in de vijftiende eeuw (Leiden 1946) 5; C. Postma,
Het hoogheemraadschap van Delfland en Schieland in de middeleeuwen, 1289-1589 (Hilversum 1989) 332.

50 Zie ook grafiek 2 in De Moor, Lonen en prijzen, 52. Ook het St. Katrijne gasthuis in Leiden pootte jaarlijks duizenden elzen
aan. Zij bezat houtland en moet zeer waarschijnlijk ook veenland gehad hebben. Zie GAL, Gasthuisrekeningen, inv. nrs.
302 sub 17, e.v. (in ieder geval vanaf 1487).

51 NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nrs. 109 e.v. onder Bouwerij met die daer aen cleeft.
52 Het had overigens pas zin om elzen aan te planten als het hoogveenkussen merendeels was afgegraven en de overblij-

vende zure grond door verbetering met zand en mest neutraler was geworden. 
53 NA, Archief Rijnsburg, inv. nr. 372 (2 feb 1476); Pieter Sterre zou de erfhuur van het Vrouweveen innen en aan de rent-

meester afdragen. Aan de hand van de erfhuur en zijn huurprijs schat ik de grootte van het veen op een klein aantal mor-
gens, 2 tot maximaal 10. Pieter was geen ‘veenmeester’. In die tijd dolf Gerijt Sterre als ‘veenmeester’, maar de locatie
wordt niet gegeven. 

54 Hüffer, Bronnen, Oorkonden, 375 (6 oktober 1476) en 376 (8 oktober 1476). 
55 NA, Archief Rijnsburg, inv. nr. 222 fol. 118v en 119.



rentmeester, Willem van Alkemade, die voor het eerst financieel verslag deed in 1532/33,
kwam dit feilen aan het licht.56 Deze voortvarende rentmeester, die ook veel onderhoud en
vernieuwingen aan de gebouwen liet uitvoeren, zou zich ook bemoeien met de verbetering
van de verdolven gronden. Dit is echter zeker ten dele ook op het conto te schrijven van de
in het boekjaar 1530/31 nieuw aangetreden ‘veenmeester’, Dirck Gerijtsz. uit Wilsveen. Hij
verving Clais Sterre die er een dienstperiode van meer dan 30 jaar op had zitten.57 Vanaf 1530
pootte Dirck op grote schaal elzen en wilgen aan in de verdolven veengebieden en trachtte
de grond te verbeteren door het opbrengen van mest, het uitbaggeren van sloten en het ef-
fenen van het land. In het midden van de jaren 1530 werd daar bovenop een grote campag-
ne op touw gezet om het verdolven land in het ambacht Stompwijk weer geschikt te maken
voor bouwland. Het droogmaken van verdronken land, het toemacken, werd systematisch
aangepakt. Het land werd onderverdeeld in kampen, afgemeten stukken verdronken of
drassig land, en kamp na kamp werd drooggemaakt. Sloten werden gegraven om het water
af te voeren. Honderden schepen per jaar en in een enkel jaar meer dan 1000 schepen met
zand, kleibagger of pootaarde en mest werden aangevoerd uit Rijnsburg en van elders en
met kruiwagens over het land verspreid. De kosten voor het droogmaken waren aanzienlijk.
In een zestal jaren werd meer dan 900 Carolusgulden uitgegeven voor het toemacken alleen.
Daarnaast werd nog over een langere reeks van jaren gemiddeld 55 Carolusgulden uitgege-
ven aan het bepoten met elzen en wilgen en aan hun onderhoud. Tegen de toenmalige lo-
nen van drie stuivers per man per dag moet men ongeveer 1000 mandagen aan het droog-
maken besteed hebben. De campagne werd financieel bijgehouden en elke man die er aan
werkte werd met naam en toenaam geregistreerd. Het is evenwel de vraag of de droogma-
king succesvol is geweest. De aarde, zand en kleibagger werd boven op de verdronken ve-
nen aangebracht en veen heeft de eigenschap dat het onder druk inklinkt. Om de grond
droog te houden zal het om de paar jaar weer moeten worden opgehoogd. Uit latere reke-
ningen blijkt ook dat men inderdaad het land ophoogde en met mest en pootaarde pro-
beerde te verbeteren. In ieder geval stopte de abdij met de campagne van het droogmaken en
begon tussen 1541 en 1543 enkele percelen verdolven venen te verkopen en te verpachten.
Een deel van deze grond lag naast de grond die net was drooggemaakt. Tussen 1541 en 1543
verkocht de abdij in Stompwijk circa 50 morgen afgegraven veenland voor gemiddeld 69 Ca-
rolusgulden per morgen.58 Het verdolven land vertegenwoordigde dus nog een aanzienlijke
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56 Rentmeester Willem van Alkemade, ridder, wist ook de schulden van het klooster af te bouwen en daarvoor had hij het
economische tij mee daar de inkomsten onder zijn tot 1553 durende rentmeesterschap met 50 procent groeiden. Hij bleef
rentmeester tot 1553 en was toen 83 jaar oud. Over de zakelijke rol van de abdis van Rijnsburg is minder te zeggen. In
1529 trad een nieuwe abdis aan, Adriana van Botland; zij werd in 1535 opgevolgd door de omstreden Maria van Touten-
burg, die door Karel V naar voren was geschoven. De rentmeester at dagelijks aan de tafel van de abdis en ongetwijfeld
zullen daar zakelijke en financiële dingen besproken zijn. Niettemin nam abdis Maria soms eigengereide zakelijke be-
slissingen tegen de zin van de rentmeester en zonder de noodzakelijke toestemming van alle kloostervrouwen. Dit ging
met name om het uitgeven van erfpachten. Na de dood van Maria van Toutenburg was Willem van Alkemade niet erg vlei-
end over haar en vond haar niet bekwaam genoeg. De rentmeester had ook enige twijfels over de kwaliteiten van de vol-
gende abdis Elburg van Langerak, die onder Maria als priorin werkzaam was geweest en alle erfpachtcontracten mede
had ondertekend. De rentmeester zal ongetwijfeld een sleutelpositie hebben ingenomen op zakelijk en financieel terrein
maar de abdis nam de uiteindelijke beslissingen. Zie Hüffer, De adellijke vrouwenabdij, 215-216 en 231 en Hüffer, Bronnen.
Oorkonden, 582-591.

57 NA, Archief Rijnsburg, inv. nrs. 220 e.v. onder Uytgeven van poterie van elst ende willigen ende tacken te maecken en Uytgeven om
turf ende turf te dragen. Overigens is er geen enkele aanwijzing dat er druk door hoogheemraden is uitgeoefend om aan de
oude keur voor het poten van elzen te voldoen. 

58 Hüffer, Bronnen. Oorkonden, inv. nrs. 563 (24 april 1541; 12 morgen), 566 (20 september 1542; 20 morgen) en 568 (1 de-



waarde en werd mogelijk gebruikt om de resterende turf te winnen via slagturven. In 1549
en 1551 gaf de abdij in Stompwijk en Hazerswoude veenland in erfpacht uit, dat niet veel
onderdeed voor de pacht van wei- en akkerland, onder de voorwaarde dat het met kleibag-
ger, zand en mest verbeterd moest worden. Ook aan De Kaag in Warmond werd een stuk
land in 1543 in erfpacht gegeven met de voorwaarde dat het beplant, drooggemaakt en van
palen voorzien werd om het tegen het verder afspoelen te beschermen. In de Vrouwe-Venne
werd in 1552 een groot stuk land in erfpacht gegeven onder de voorwaarde dat het werd
drooggemaakt en verbeterd.59 Overigens nam de abdij al in de 14de eeuw in de pachtcon-
tracten op dat er geen turf gegraven mocht worden zonder verlof van de abdis en het con-
vent.60 Als de abdis wel het vervenen aan haar pachters gunde dan gaven zij als erkenning van
dat recht een jaarlijks bedrag van 30 tot 50 Carolus gulden boven op de huur onder het be-
ding om het land weer te helen.61 In hoeverre de abdijen eigener beweging of onder druk van
anderen zoals de hoogheemraadschappen tot landverbetering en het planten van elzen
overgingen is niet bekend. Een aanwijzing van formele pressie op het naleven van de keur is
niet overgeleverd. Uiteraard hadden de kloosters als ingeland verantwoordelijkheid voor het
naleven van de waterstaatkundige keuren.62 En ongetwijfeld zullen er banden van verwant-
schap van abdis, conventualen of rentmeesters zijn geweest met de dijkgraven en/of hoog-
heemraden. De abdijen zullen zeer waarschijnlijk op de hoogte zijn geweest van de keur van
1409, maar dat betekende niet dat zij die ook direct naleefden. De bepaling zal meegespeeld
hebben in de overwegingen om tot landverbetering over te gaan, maar de abdijen zullen het
belang daarvan zeker ook zelf ingezien hebben. Men kan vraagtekens plaatsen bij de mate
waarin de bepaling ook praktisch nageleefd kon worden. Het poten van elzen op uitgeveend
hoogveen had waarschijnlijk pas zin als de zuurgraad van de bodem voldoende was afgeno-
men door uitwassing of door bodemverbetering met bijvoorbeeld klei.

Landverbruik
Hoeveel land werd er afgegraven door de kloosters voor het dekken van haar turfbehoefte?
Om die vraag te beantwoorden zullen we een schatting moeten maken van hoe lang de
kloosters gedolven hebben. De rekeningen geven harde bewijzen voor het zelf delven, maar
die zijn er pas vanaf 1382 voor Rijnsburg en vanaf 1410 voor Leeuwenhorst. Zoals eerder ver-
meld dolf Rijnsburg al in de 13de eeuw in het Vrouwenrecht. De Vrouwe-Venne werd ver-
worven in 1275, maar al veel eerder werd elders land verkregen in de veengebieden. In een
oorkonde van 1259 over de ruil van land staat een stuk veen te Hiltsebroic dat uitgezonderd
werd van de ruil daar de abdis dat voor eigen gebruik wilde behouden. Of het ‘eigen gebruik’
ook inhield dat in het veen gedolven werd is niet bekend. Zoals reeds eerder genoemd stop-
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cember 1543; 8 morgen, 2 hond en 24 roeden; 10 morgen, 5 hond 17 roeden, 4 morgen 5 hond 58,5 roede en 2 morgen
50,5 roede). Overigens stond de rentmeester borg voor het nakomen van de voorwaarden.

59 Hüffer, Bronnen. Oorkonden, inv. nrs. 578 (Stompwijk 10 augustus 1549; 5 morgen en 13 morgen in erfpacht en 22 novem-
ber 1549; grootte onbekend) en 579 (30 april 1551; 3 morgen min 1,5 hond weiland in Hazerswoude), 567 (De Kaag 24
februari 1543), 580 (36 morgen 8 mei 1552).

60 Hüffer, Bronnen. Oorkonden , inv. nr. 197 (5 oktober 1383; 15 morgen in de wildernis van Nootdorp aan negen personen).
Overigens was een dergelijke voorwaarde vanzelfsprekend om de waarde van het land te behouden. Diepeveen noemt een
restrictie in een erfpachtcontract aan de diepte van de turfafgraving (zie p. 93): ‘Toen in 1477 een zekere Willem van
Boschhuijsen een onverdolven veen van 24 morgen, dat dichtbij Leiden was gelegen, tot onderpand stelde voor de beta-
ling van erfpacht van een moer van 536 morgen in Hogeveen (Rijnland), beloofde hij, in die voorsz. 24 margen veens niet te
delven, dan vincken oft vleet’. Ook vleet was lichte turf die dicht aan de oppervlakte lag. 

61 Schotel, Rijnsburg, 126; zie ook onder noot 36. 



te het in eigen beheer vervenen in de veertiger jaren van de 16de eeuw en dat viel min of meer
samen met het opkomen van het slagturven. Enige fundering voor een schatting dat Rijns-
burg zeker drie eeuwen zelf turf gedolven heeft lijkt dus aanwezig. Of de hoeveelheid ge-
dolven turf constant op het niveau van de 15de en 16de eeuw is geweest is moeilijker in te
schatten. Uit de spaarzame gegevens uit de 14de eeuw blijken de uitgaven in geldswaarde
voor turf de helft lager te zijn dan in de volgende eeuw. De totale uitgaven waren een derde
lager aan het eind van de 14de eeuw ten opzichte van de 15de eeuw. Het aantal klooster-
zusters bedroeg in de 14de en 15de eeuw tussen de 30 en de 40. Bij de stichting was het aan-
tal dertien zusters en in 1382 kwam het op 40. Het bezit werd grotendeels in de 12de en 13de
eeuw verworven. Het aantal personeelsleden zal vanaf het eind van de 14de eeuw op ruwweg
een zelfde niveau zijn gebleven. In 1480 waren er in totaal 39 personeelsleden inclusief boe-
renknechten en -meiden.63 Wel zal door het aantrekken van de conjunctuur en het streven
naar een minder sobere levensstijl in de 16de eeuw het aantal personeelsleden gestegen zijn.
Een andere bron van de toename van het energieverbruik zit in de consumptie van de bak-
kerij en brouwerij en de bouwactiviteit. Reeds vroeg gingen de kloosters over van hout en
riet naar steen en pannen als bouwmaterialen. Rijnsburg had kalkbranderijen en misschien
ook steenbakkerijen en dat slokte energie op. Al met al zal het energieverbruik aanmerkelijk
lager zijn geweest in de eerste twee eeuwen dan in de volgende eeuwen van haar bestaan.
Een reductie van het verbruik in de 15de en 16de eeuw om tot een enigszins redelijke schat-
ting van een gemiddelde over de gehele verveningperiode te komen is gewenst. Daarom
wordt een energieverbruik geschat op tweederde van het gemiddelde van de 15de en 16de
eeuw ofwel we berekenen twee eeuwen in plaats van ruim drie eeuwen en dat is een vrij con-
servatieve schatting. Voor Leeuwenhorst zijn minder gegevens beschikbaar en/of uitge-
werkt. Een zelfde schatting van twee eeuwen op het verbruiksniveau van de 15de en 16de
eeuw in plaats van drie eeuwen lijkt ook voor die abdij aan de veilige kant.

Voor de schatting van het landverbruik zal men ook een idee moeten krijgen hoeveel van
het veen afgegraven kon worden. Verdolven land bestond vermoedelijk uit land met turfga-
ten en land dat als legakker, ribbe, stapelplaats en kade dienst had gedaan. Een aanname
van de helft land en de helft turfgaten lijkt niet onredelijk.64 Dit geldt uiteraard alleen voor de
laatste afgegraven laag en niet voor de eerder afgegraven lagen. In het hoogveen zal men tot
de diepte van de eerste put geheel hebben afgegraven alvorens men aan de tweede put begon
te delven. Om de tweede put te kunnen delven zal men eerst het veen op die diepte ontwa-
terd moeten hebben door de sloten dieper uit te graven. Voor de derde en volgende putten
zal hetzelfde gegolden hebben. Eerder werd de diepte van de veenlaag reeds geschat voor
laag- en hoogveen. Met deze ruwe aannamen kan uitgerekend worden hoeveel land de
kloosters zelf voor hun brandstofvoorziening hebben verbruikt. Daarnaast werd ook turf
aangekocht, wat niet uit het land dat de kloosters in eigen beheer hadden afkomstig was,
maar mogelijk wel ten dele uit hun verpachte gronden kwam.

In Grafiek 3 wordt een schatting gegeven van het oppervlakte aan verdolven land alleen
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62 Hoewel de abdijen schotvrij waren moesten zij wel bijdragen in het dijkgeld en watergeld. Zie Hüffer, De adellijke vrouwen-
abdij, 81 en 118.

63 Hüffer, De adellijke vrouwenabdij, 11.
64 De in pachtcontracten opgenomen voorwaarde dat slechts een bepaald aantal putten per morgen mocht worden verveend

voor eigen gebruik gold uiteraard niet voor de vervening door de abdij zelf. Deze voorwaarde, die veel in 14de-eeuwse
pachtcontracten voorkwam, moest voorkomen dat het land zijn waarde verloor en daardoor de tienden niet meer op-
bracht. 



uit eigen turfgebruik door de abdij afhankelijk van hoe diep men kon graven boven het wa-
terpeil. Dit waterpeil kon men enigszins beïnvloeden door bemaling met molens of door
hozen. De oppervlakte is berekend voor één put diep – wat de diepte zal zijn geweest in het
laagveen – tot vijf putten diep, dat alleen voor de dikke hoogveenkoepels voorstelbaar is. 

De oppervlakte van uitgeveende grond wordt voor Rijnsburg ruwweg geschat op 40 á 80
morgens (voornamelijk hoogveen met een gemiddelde diepte van twee tot drie putten) en
voor Leeuwenhorst op 100 á 150 morgens (laagveen en enig hoogveen met een gemiddelde
diepte van een tot twee putten). Zoals gezegd slagturfden de abdijen niet, dus het gaat alleen
om gedolven turf. Het betreft alleen de in eigen beheer verdolven grond en niet verdolven
grond uit aangekochte turf. De gevonden waarden zijn in vergelijking met de boven ge-
noemde 50 morgen verkochte verdolven gronden niet hoog, daar verdolven land ook toege-
maakt, verbeterd en verpacht werd.65 Deze schatting lijkt dus aan de te voorzichtige kant.
Niettemin geeft het een beeld van hoeveel land verdolven werd om in de turfbehoefte van de
kloosters te voorzien. 

De economie van het turfgraven
De veenmeester van klooster Leeuwenhorst huurde veenlieden in voor de duur van een graaf.
Hij hielp zelf mee en kreeg een net zo hoog dagloon als de andere lieden, en voerde ook het
drogen en opmaken uit dat in stukloon betaald werd. Het delven gebeurde op verschillende
graven, soms in vier graven tegelijk. Er werd in een korte periode van twee tot vier weken veen
gedolven en dat voldeed in ieder geval gedeeltelijk aan de behoefte van de abdij. De hoeveel-
heid veen, die per werkdag op een graaf werd gedolven (door vier á vijf veenarbeiders) werd
een dagveld genoemd. Daar ook turf werd ingekocht in eenheden van dagvelden zal dit min
of meer een vaste eenheid zijn geweest. Als slechts een deel van de werkdag gewerkt werd
duidde men dit aan met scoft, dat uit mijn berekeningen overeenkwam met één derde dag-
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65 NA, Archief Rijnsburg, inv. nr. 244, fol. 12v (1554/5).
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Grafiek 3: Oppervlak verdolven over 200 jaar afhankelijk van de dikte van de veenlaag



veld.66 Ook de scoevel werd als eenheid gebruikt en dit komt overeen met een half dagveld.
Kennelijk werd elk dagveld in twee stapels op het land weggezet. 

De veenlieden verdienden per dag voor het delven drie stuivers en de oplegger soms een oort
(1/4 stuiver) meer, terwijl voor wyskenen en stuycken drie stuivers per dagveld werd betaald en voor
scoevelen twee stuivers. Het veen werd meestal met schuiten aangevoerd naar ter Lee opte hove, de
abdij. Bij dit vervoer waren vele veenarbeiders betrokken. In 1490 werden twaalf arbeiders in-
geschakeld om de 55 dagvelden turf naar het hof te brengen. Per dagveld werd toen zeventien
tot 24 stuivers betaald voor het vervoer. Voor de achter de abdij gelegen venen was dit zeven
stuivers. Ook werd vandaar turf per wagen aangevoerd. Uit een post in de rekening blijkt dat
het wyskenen mogelijk dichterbij de graaf gebeurde dan het scoevelen. Het opstapelen gebeurde
vermoedelijk dichterbij het vaarwater: de voirs 36 dachvelt turfs te menen van der schoevelyg vant dach-
velt 16 1/2 st. ende een oert noch doen menen 17 dachvelt van de wyssken van t dachvelt 18 st.67

In Tabel 1 zijn de kosten per dagveld weergegeven. De kosten voor delven, opmaken en ver-
voeren waren aan het begin van de 15de eeuw aanmerkelijk hoger door het hogere arbeids-
loon. Het arbeidsloon in de jaren 1410 was 7,5 á acht groten tegen 5 1/3 groten in 1429/30 en
zes groten in 1447 en later.68 De totale kosten bleven vrijwel constant tussen 1450 en 1540, en
dat betekent dat de lonen op het platteland ook constant waren.69 Er zijn enkele waarden die
tien stuivers lager liggen en dat betreft mogelijk turf gewonnen vlakbij de abdij, waardoor de
vervoerskosten lager uitkwamen. Overigens valt op dat de herkomst van de turf verder niet of
nauwelijks verschil uitmaakt. Voor een dagloon van drie stuivers waren zes mandagen nodig
om een dagveld ofwel zes last te vervoeren. Voor de abdij Leeuwenhorst was de gemiddelde
belading van de schepen 3,5 last. Dus als men met twee man (indien gejaagd moest worden)
voer waren er bijna twee dagen nodig voor het transport uit het veen inclusief laden en lossen
en als men alleen voer vier dagen. Voor de abdij Rijnsburg was de gemiddelde scheepsbela-
ding vijf last. Exclusief de grote schepen, de ponten, komt de gemiddelde scheepsbelading
uit op 3,3 last. In de rekeningen van de abdij Rijnsburg treft men ook nog scepen van Haserts-
woude aan, waarvan het draagloon één derde hoger lag en dus één derde meer konden laden
dan een klein schip. Het Hazerswoudse type schip kon vier last of iets daarboven meenemen.
Een ponte had een ladingsvermogen van acht last en een schouw nauwelijks twee last.

De kosten voor het delven varieerden slechts in beperkte mate. De daglonen zijn over de
gehele periode vrijwel gelijk gebleven (circa drie stuivers per dag). In 1472 werd het delven
met vijf man gedaan in plaats van het meer gangbare aantal van vier á vierenhalf man per
dagveld. De variatie in de kosten van drogen en stapelen zit voornamelijk in de kosten voor
het wel of niet op scoevel zetten. Kosten voor andere werkzaamheden hebben betrekking op
arbeid om het waterpeil te verlagen of voor het sjouwen. De kosten voor het vervoer waren
uiteraard afhankelijk van de afstand van het veen tot de abdij. De vervoerskosten hakten er
sterk in. Voor de verder afgelegen venen waren deze net zo hoog als de kosten voor het ma-
ken van droge turf. 
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66 Verdam, Middelnederlandsch woordenboek, geeft voor een scoft een vierde deel van een werkdag. Uit berekening van de kosten
van een dagveld en de uiteindelijk betaalde som kom ik echter op een derde deel van een werkdag. 

67 NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nr. 105 (1500).
68 NA, Archief Leeuwenhorst, inv. nrs. 18-146, van 1410-18 onder Van turf delven en menen, 1436-1499 Turfdelvers senne maddes

korn maddes ende turf mennen en iets dergelijks, vanaf 1500 onder Vuyr ende licht.
69 Noordegraafs studie over lonen en prijzen laat zien dat omstreeks 1540 de lonen begonnen te stijgen door de stijging van

de vraag naar arbeid. Zie L. Noordegraaf, Hollands welvaren. Levensstandaard in Holland 1450-1650 (Bergen 1985) 86-93.



Tabel 1: Veenarbeid in abdij Leeuwenhorst

jaar delven drogen en stapelen andere menen totaal ligging der
(bosken, fatsoeneren (scoevelen) werkzaam (vervoeren) venen
styken, (stucken en heden

utleggen, wiskenen) zoals
spreyen) opmaken

in stuivers in stuivers in stuivers in stuivers in stuivers in stuivers
per dagveld per dagveld per dagveld per dagveld per dagveld per dagveld

1410 17,4 2,0 4,0 32,0 55,4

1412 16 samen 7 2,4 26,0 51,4

1414 16 samen 6,7 5,3 26-32 48,7-54,7

1416 16 4,0 4,0 5,7 26-28,0 55,7-57,7

1417 16 3,3 3,3 5,3 26,0 53,9

1418 16 4,0 3,0 5,3 32,0 60,3

1429 8,3 2,8 14,3 25,4 het veen

1430 8,8 samen 5,1 2,8 14,3 25,9 het veen

1436 10,4 3,5 onbekend

1447 12,0 4,4 1,0 15,0 32,4 Schakenbos

1460 11,9 5,0 0,1 15,0 32,0 Schakenbos

1472 14,5 3,6 13,5 31,5 kloosterveen

1480 12,0 3,0 7,0 22,0 ter Lee

1482 12,0 samen 3 7,5 22,5

1494 12,2 3,0 0,8 18,0 34,1 veen van Jan
van Water

1495 16,4 18,0 34,4 kloosterveen

1496 12,3 3,4 18,0 33,6 mijn vrouwe
en conventveen

1497 12,4 3,0 18,0 33,4 kloosterveen

1500 12,2 3,0 2,2 17,1 34,6 kloosterveen

1503 12,3 3,0 1,4 17,2 33,9

1507 12,3 3,0 0,1 18,0 33,4 Hogeveen 

1516 15,0 18,0 33,0 Langeveld

1519 23,0 Langeveld 

1519 15,3 18,0 kloosterveen 

1520 15,3 18,0 33,3 kloosterveen

1520 23,0 Langeveld

1522-1538 33,0 Op diverse
locaties Langeveld

Duinschoten, de Delft

De abdij Rijnsburg betaalde voor alle arbeid (delven, drogen en stapelen) inclusief het ver-
voeren en het vullen van manden gemiddeld 47,1 stuivers per dagveld. Het arbeidsloon was
ook daar vrijwel constant tussen 1480 en 1540 (zie Tabel 2). 
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Tabel 2: Abdij Rijnsburg kosten voor zelf turf delven

Jaar kosten van dagveldse turf voor delven, drogen en kosten van vinken voor delven, drogen
afleveren in manden in stuivers per dagveld en afleveren in stuivers per last

1480 45,0

1482-1484 45,0 7,5

1489 53,0

1490 50,0

1491 46,1

1492 47,1

1494-1495 48,2

1496-1539 48,0

Daar bovenop werd soms drinkgeld en enige betaling in natura gedaan. 
Waarom was het zelf delven van turf voor Rijnsburg circa éénderde duurder ten opzichte

van Leeuwenhorst? Was het maken van afwateringen en sloten inbegrepen in de Rijnsburg-
se cijfers? Was het afvoeren naar de laadplaats duurder daar de schepen minder dicht bij de
delfplaats konden komen? Was het delven kostbaarder door hogere lonen? Was het trans-
port door de afstand van het veen naar de abdij duurder voor Rijnsburg ondanks dat die ab-
dij met grotere schepen voer? Zaten er in de veenarbeid andere posten verborgen? De bron-
nen geven onvoldoende detail om die vragen te beantwoorden. Men kan naar de echte reden
slechts gissen.

De gemiddelde prijs voor aangekochte turf in dagvelden voor abdij Rijnsburg varieerde
tussen 84 en 118 (met één uitschieter van 52 stuivers) en kwam gemiddeld uit op 97 stuivers.
Het verschil per dagveld is dus 50 stuivers voor aangekochte versus zelf gedolven turf. De
prijzen inclusief afleveringskosten betaald door klooster Leeuwenhorst voor aangekochte
brouwturf schommelden tussen 50 á 78 stuivers per dagveld in de tweede helft van de 15de
eeuw en tussen 87 á 120 stuivers in de eerste helft van de 16de eeuw. 

De opbrengst per morgen zal gevarieerd hebben tussen 64 en 208 Carolus gulden voor
één put diep en zelfs tussen 448 en 1456 Carolus gulden voor vier putten diep. Dit zijn hoge
bruto bedragen zeker als in aanmerking wordt genomen dat het verdolven veenland nog een
grote waarde vertegenwoordigde. In deze berekening zijn investeringskosten zoals van
schepen, kruiwagens en spaden niet meegenomen en dat geldt evenzeer voor de kosten van
sloten uitbaggeren en voor de verbetering van verdolven land, maar zoals eerder gezegd zijn
de aannamen aan de conservatieve kant en is het slagturven buiten beschouwing gelaten. 
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Tabel 3: Economie van de turfwinning door de kloosters

Rijnsburg Leeuwenhorst

gem.1478- gem.1478- gem.1500- gem.1450- gem.1450- gem.1500-
1535 1499 1535 1535 1499 1535

Gemiddelde prijs aankoop 
turf inclusief levering in 
stuivers per dagveld 97 79 138 76 58 97

Gemiddelde kosten zelf 
gedolven turf in stuivers 
per dagveld 47 34 48 33 30 33

Prijsverschil per dagveld 
in stuivers 50 45 90 43 28 63

Aantal dagvelden uit een 
morgen veen op basis van 
één put diep en aanname 
van de helft is exploiteer-
baar veen 46 46 46 46 46 46

Idem voor 4 putten diep 323 323 323 323 323 323
Opbrengst aan turf in 
Carolus gulden per mor-
gen en één put diep 115 104 208 99 64 146

Idem voor 4 putten diep 808 727 1456 695 448 1024

Het bleek dus zeer lucratief om turf te delven. Tegen de penning 16 (6,25 procent), een
gangbare rente in die tijd in Holland, lijkt het interessanter om te delven, ook al was het
maar één put diep, dan te verpachten. De typische pachtsom per jaar voor wei- en akkerland
betaald aan abdij Rijnsburg in dezelfde periode was één-2,5 Carolusgulden per morgen en
aan abdij Leeuwenhorst tussen twee en drie Carolusgulden in Rijnland.70 Overigens was in
de eerste helft van de 16de eeuw het rendement op het verpachten van grond niet hoog, na-
melijk gemiddeld 3,3 procent per jaar. Uit een onderzoek na de dood van de abdis Maria van
Toutenburg, waarin onder meer het uitgeven van erfpachten zonder toestemming van alle
conventualen werd besproken, merkte een raadsheer van de keizer op dat naar zijn mening
van 44 morgen het rendement op de erfpacht te gering was en eigenlijk het dubbele zou
moeten kunnen opbrengen ofwel tegen de ‘gewoonlijke’ penning 20 (vijf procent) tot 24
(4,2 procent) berekend moest worden.71 Voor hoogveen van meerdere meters diep moet het
zeer lucratief zijn geweest om veen geheel weg te delven. De cijfers tonen aan dat slagturven,
hoewel dat meer mankracht kostte dan het turfdelven, uitermate aantrekkelijk was ook al
was de achterblijvende plas water van geen waarde meer. 

200 Het verveningsbeleid van de abdijen in de late middeleeuwen

70 Voor Rijnsburg: Hüffer, Bronnen. Oorkonden, 500-555, en voor Leeuwenhorst: De Moor, Verborgen en geborgen, 343. Een erf-
pacht op 36 morgen veen in de Venne uitgegeven door abdis Maria van Toutenburg aan Niclaes van Berendrecht, schout
te Leiden, bracht 2,5 Carolus gulden per morgen op onder de voorwaarde het toe te maken en te verbeteren. Ook dit land
was volgens de raad van Holland de helft te goedkoop weggegeven. Zie ook onder noot 56. De pachtsommen komen re-
delijk overeen met die uit de studie van Kuys en Schoenmakers. Zie J. Kuys en J.T. Schoenmakers, Landpachten in Holland,
1500-1650 (Amsterdamse Historische Reeks 1, Amsterdam 1981).

71 Hüffer, Bronnen. Oorkonden, 585 17-21 (27 januari 1553).



Waarom stopte het delven en deed men niet aan slagturven?
Beide abdijen stopten met vervenen in de dertiger jaren van de 16de eeuw. In die tijd kwam het
commerciële slagturven, zoals Ibelings het noemt, op. Het slagturven met de baggerbeugel
vereiste zonder twijfel meer mankracht per turfhoeveelheid. Vanaf begin 16de eeuw liep de
prijs van grond en de pachtprijs op.72 De versnippering van het delven over verschillende ve-
nen door abdij Leeuwenhorst geeft een indicatie dat haar veengronden waren uitgeveend. Mo-
gelijk bezat zij nog wel veengrond, maar die was óf niet geschikt voor het vervenen door te-
veel klei of zand óf was verpacht óf was benodigd als cultuurgrond. Voor Rijnsburg zijn er minder
aanwijzingen dat haar gronden geheel en al waren uitgedolven. Waarschijnlijk werd de eigen
vervening gestopt door de verandering van het huishoudelijk regime, waarbij elke klooster-
vrouw voor haar eigen voedsel, brandstof en kleding ging zorgen. 

Waarom gingen de abdijen niet slagturven en/of turf produceren voor de markt? Om dat
aan de weet te komen zou men meer inzicht in de grondpolitiek van de abdijen moeten krij-
gen en in hun beleid ten aanzien van haar agrarische productie. Beide abdijen waren zeer
behoudend ten aanzien van hun bezit. Rijnsburg probeerde haar grondbezit uit te breiden
via legaten en schenkingen, waar de abdij een memoriedienst tegenover stelde. Zij kocht
ook land maar verkocht slechts zelden. Wel ruilde de abdij land met andere kloosters en in-
stellingen, waaronder met Leeuwenhorst. Het doel van het ruilen was om stukken land be-
ter aaneengesloten te krijgen. Elke aantasting van haar eigendommen probeerde de abdij te
voorkomen. Verschillende malen had zij de hulp van de graaf ingeroepen om inbreuk van
edelen op haar landerijen te niet te doen en zij riep de hulp in van de paus toen de graaf aan-
spraak maakte op haar veengronden Vrouwe-Venne.73 De graaf bekrachtigde vervolgens op-
nieuw de rechten van de abdij op dat land.

Het beleid van Leeuwenhorst was niet anders. Zij breidde haar grondbezit geregeld uit tot
een totaal van 1541 morgens in 1570/71.74 Slechts in enkele jaren werd meer land verkocht
dan aangekocht zoals in 1482 door de zeer slechte financiële situatie van toen, en in 1533,
1542, 1543 en 1546. In de laatst genoemde periode was Leeuwenhorsts financiële positie
minder rooskleurig daar zij te maken kreeg met negatieve saldi op haar rekeningen in de ja-
ren 1536, 1545 en 1550 tot 1555. De economie was toen ook moeilijk voor haar pachters want
enkele van hen konden het pachtgeld niet meer opbrengen.75

De kloosters verpachtten hun land grotendeels en slechts een klein deel werd in eigen be-
heer gehouden om voedsel en brandstof te genereren. Volgens De Moor, op basis van de ge-
gevens uit de Informacie van 1514, had Leeuwenhorst toen circa 100 morgens land in eigen
beheer als bouwland, weiland en veenland op een totaal bezit van circa 1500 morgens.
Leeuwenhorst verkocht soms overschotten aan akkerbouw- en veeteeltproducten evenals
takkenbossen op de markt en fokte ook wel vee voor de markt. Overigens stopte het klooster
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72 De Moor, Verborgen en geborgen, 343-345.
73 Het enorme grondbezit blijkt hieruit dat zij alleen al in Zeeland 3541 gemeten en 23 roeden bezat. Op basis van Rijnlandse

maten zou dit overeenkomen met 1771 morgens.
74 Tussen 1414/15 en 1510/11 vermeerderde haar grondbezit in Rijnland met 11,6 procent. Ook daarna nam het grondbezit

in Rijnland nog toe. In het Westland vond tussen 1410/1 en 1570/1 een geringe afname plaats van 586 naar 570 morgens.
75 De Moor, Verborgen en geborgen, 331-340. De Moor denkt dat de grondverkopen in de laatste tijd van haar bestaan nog gro-

ter zijn geweest, maar voor die periode ontbreken de rekeningen. Noordegraaf geeft de moeilijke financiële situatie aan
voor de steden en burgers in de perioden 1520-1535, 1545-1546 en 1556-1557. Zie Noordegraaf, Hollands welvaren, 123-131.
Ook Rijnsburg had in die tijd problemen met de pachtontvangsten. 



in 1544/45 met de veestapel en met het verbouwen van voedergewassen. De beweegredenen
daarvoor zijn niet duidelijk daar volgens De Moor de pachtinkomsten na dat jaar weliswaar
sterk toenamen, namelijk met 23 procent, maar de kosten nog sneller stegen.76 Turf werd
door Leeuwenhorst overigens niet voor de markt geproduceerd. Rijnsburg had circa 180
morgens zaai-, maai en weiland gelegen bij de kloosterschuur niet ver van de abdij in eigen
beheer voor de eigen behoeften. Daarnaast had zij veenland om turf te steken in eigen be-
heer, maar de grootte daarvan wordt in de bronnen niet gegeven. Uit de literatuur en de
bronnen blijkt niet dat Rijnsburg producten voor de markt produceerde. Turf werd steeds
bijgekocht en werd niet voor de markt geproduceerd. 

Wat kan men uit de gegevens afleiden? Rijnsburg was een benedictinessenklooster en de
benedictijnenorde volgde volgens Hüffer het beproefde concept van het stelselmatig ont-
ginnen van woeste gronden en de uitoefening van land- en tuinbouw.77 Leeuwenhorst hing
de leefregel van de cisterciënzers aan en streefde naar de mening van De Moor hun oor-
spronkelijk ideaal van autarkie na.78 Deze idealen zullen in de aanpak op zakelijk gebied in
zekere mate hebben doorgewerkt. Daarnaast moet bedacht worden dat de kloosterlingen
uit de hoogste adellijke kringen voortkwamen en daar nauwe banden mee bleven onder-
houden. De zienswijzen uit die kringen op bezit nam men mee naar het klooster. Beide ab-
dijen waren gericht op een lange termijn perspectief en zij probeerden de benodigde finan-
ciën uit het verhuren en verpachten van haar bezit te verkrijgen.79 Zelfs met de stagnerende
grondprijzen en pachtprijzen in de 15de eeuw konden de abdijen aan hun verplichtingen
voldoen. Met de oplopende waarde van grond en het daaruit voortvloeiende verhoging van
het pachtinkomen namen de inkomsten in de 16de eeuw drastisch toe. De abdijen kregen
een ruimere financiële armslag en behoefden niet naar andere inkomstenbronnen uit te kij-
ken. Zij waren niet of nauwelijks marktgericht en produceerde niet specifiek voor de markt.
Zij waren niet gericht op het maken van rendement uit het maken van producten en goede-
ren. Ook het delven en baggeren van turf voor de markt, hoe lucratief ook, paste niet in hun
lange termijn perspectief. Het vernielen van grond door het slagturven zou een breuk heb-
ben gegeven met het verleden.80 Daarbij moet bedacht worden dat de vrijstelling van grafe-
lijke belastingen het rendement op grondbezit geholpen heeft. Overigens betaalde de
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76 De Moor, Verborgen en geborgen, 340 en 344. De Moor (p. 342) spreekt echter ook over een andere manier van boekhouden
vanaf 1544/45 en in dat boekjaar werd de boerderij verkocht (p. 347). Overigens laat de tabel op p. 345 een verlaging van
de totale pachtinkomsten zien tussen 1540 en 1546 met 11 procent en dat staat tegenover de verhoging van de pachtin-
komsten in Rijnland met 23 procent. Om uitspraken te doen of het lucratiever was om veengrond te verpachten dan in
eigen beheer te houden is nader onderzoek nodig.

77 Hüffer, De adellijke vrouwenabdij, 20.
78 De Moor, Verborgen en geborgen, 133.
79 In de taakomschrijving van rentmeester Willem van Alkemade staat uitsluitend dat hij de pacht tijdig moest invorderen

en dat hij daarvan in zaken van overmacht (overstroming, oorlog, duurte en sterfte) en als de pachter met de noorderzon
vertrokken was vrij werd gesteld. Hij stelde zich garant voor het rentmeesterschap met drie goede borgen. Zie Hüffer,
Bronnen. Oorkonden, 529 (13 oktober 1532). 

80 De rentmeesters waren oorspronkelijk monniken, maar vanaf eind 14de eeuw waren het wereldlijken, meestal van adel-
lijke huize. Rijnsburg stelde dat zij de rentmeesters kozen uit de vermogende edellieden daar zij zo nodig met geldelijke
middelen de abdij konden bijstaan. Zie Hüffer, Bronnen. Oorkonden, 583 (7-21, 27 januari 1553). Zij waren mogelijk meer
vertrouwd met het rendement op lange termijn uit bezit en renten dan met korte termijn gewin uit marktverkopen.
Leeuwenhorst kwam aan het eind van de 15de eeuw mogelijk door vermenging van belangen enkele malen in aanvaring
met haar rentmeesters, die tot hun aftreden leidde. Zoals reeds eerder gemeld, was één van hen Jan van Water, die ook
actief in de turfwinning was. Zie De Moor, Verborgen en geborgen, 131-148 en 585-6 en Hüffer, De adellijke vrouwenabdij, 98,
194, 212, 215, 234 en 235, noot 1.



kloosters wel tienden aan de paus.81 Op de achtergrond zal ook nog meegespeeld hebben dat
binnen kerkelijke instellingen het maken van winst door kopen en verkopen mogelijk nog
niet was ingeburgerd. 

Conclusies
De beide abdijen kenden een grote brandstofbehoefte, niet alleen voor huishoudelijk ge-
bruik maar ook voor de eigen nijverheden zoals brouwerij, bakkerij en kalkbranderij en voor
liefdadigheid. Die behoefte werd grotendeels gedekt door de eigen winning van turf. Het
veenbedrijf was in sterke mate seizoensgebonden, waarbij in korte campagnes vele arbei-
ders werden ingezet. De organisatie van de vervening was in handen van een veenmeester,
die bepaalde waar gedolven werd, de ploeg delvers leidde en de activiteiten van drogen en
stapelen verrichtte en in het najaar de turf vervoerde of liet vervoeren naar de abdij. Het ver-
voer was kostbaar door het grote aantal mensen dat daarbij nodig was. In de abdij Leeuw-
enhorst werd het delven van turf gezien als een activiteit net als andere landbouwwerk-
zaamheden. Er werd door de kloosters alleen voor eigen gebruik gedolven en er werd dus
geen turf verkocht aan derden. Wel kochten de abdijen Leeuwenhorst en Rijnsburg vanaf de
15de eeuw ook nog turf aan, meestal van vaste turfleveranciers uit de veenambachten. Beide
kloosters stopten met het zelf delven rond de dertiger jaren van de 16de eeuw toen de Hol-
landse venen goeddeels waren uitgedolven. In die tijd gingen verveners op grote schaal over
op slagturven. Vermoedelijk waren toen ook de geschikte venen van abdij Leeuwenhorst uit-
geput, daar zij haar behoefte steeds meer moest dekken door het winnen van veen in klei-
nere hoeveelheden uit diverse veengebieden. Voor abdij Rijnsburg heeft dat mogelijk niet of
in mindere mate gegolden, daar zij over zeer veel veenland beschikte. Mogelijk lag de ver-
andering in de huishoudelijke structuur binnen deze abdij ten grondslag aan het stoppen
met het delven in eigen beheer. Er is geen indicatie dat de abdijen zijn overgegaan op slag-
turven in eigen beheer. Vermoedelijk strookte het daarbij optredende verlies van land aan
het water niet met hun lange termijnbeleid dat gericht was op het behoud van hun bezit en
de daaruit voortvloeiende pachtinkomsten. Dat blijkt ook uit hun aanpak van de in eigen be-
heer verdolven venen en de eisen aan hun pachters om verdolven land te herstellen. Ik schat
ruwweg de verdolven oppervlakte voor eigen winning vanaf de aanvang tot het einde van de
eigen turfwinning op 100 tot 150 morgens voor Leeuwenhorst en 40 tot 80 morgens voor
Rijnsburg. De lagere waarde voor Rijnsburg, waar overigens meer turf voor eigen gebruik
werd gewonnen, ligt aan het feit dat Rijnsburg voornamelijk in het hoogveen met een dik-
kere veenlaag dolf. Als de aangekochte turf wordt meegenomen in de berekening van ver-
dolven gronden worden de getallen tweemaal zo hoog. De schattingen zijn mogelijk aan de
lage kant daar de oppervlakte van verkochte en verpachte verdolven gronden althans voor
Rijnsburg aanmerkelijk groter was.

De beide kloosters maakten veel werk van het verbeteren van verdolven gronden door het
aanplanten van elzen en ander geboomte. Abdij Leeuwenhorst deed dat al in de 14de eeuw
en op regelmatige basis. Rijnsburg lijkt daar pas mee aan te vangen in de dertiger jaren van
de 16de eeuw, maar startte toen ook een grote campagne om de natte gronden weer dicht te
maken door het aanzuiveren met grote hoeveelheden zand, klei en mest. Die campagne was

Het verveningsbeleid van de abdijen in de late middeleeuwen 203

81 Niettemin moesten de abdijen in de vorm van leningen of jaarlijkse bijdragen voldoen aan het verzoek van de graaf. Zie
Hüffer, De adellijke vrouwenabdij, 198.



zeer kostbaar en was slechts van korte duur. Abdij Rijnsburg dolf in de zure hoogveengron-
den en daar zal het pas zin hebben gehad om elzen te planten na verbetering van de grond.
Overigens blijft het de vraag of die grondverbetering succesvol was want Rijnsburg ging
over tot de verkoop van verdolven gronden, die overigens nog een aanmerkelijke waarde ver-
tegenwoordigden. 

Het zelf delven was in vergelijking met het aankopen van turf zeer lucratief en dat werd
nog aantrekkelijker in de eerste helft van de 16de eeuw door de oplopende prijs van turf ter-
wijl de lonen in de landbouw in ieder geval tot 1540 nog niet aantrokken. De pachtopbrengst
van veenland haalde het niet bij het rendement dat uit de gecumuleerde winst van het delven
van turf behaald kon worden. Zeker als de nog hoge waarde bij verkoop van verdolven grond
wordt meegenomen moest het gebruik van veenland voor veeteelt of landbouw het afleggen
tegen het gebruik voor vervenen. De abdijen waren echter in hun beleid gericht op de lange
termijn en niet uit op korte termijn gewin. Zij produceerden niet of nauwelijks voor de markt
en haalden hun inkomsten grotendeels uit pachtopbrengsten, die een laag rendement ga-
ven. Door hun grote bezit konden ze dit beleid ook blijven voeren.
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De financiering van een droogmakerij in de 17de eeuw
Een financiële analyse van de bedijking van de Schermer, 1633-1638

In de tweede helft van de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw heeft het Noord-Hollands landschap ten
noorden van het IJ als gevolg van menselijk ingrijpen grote veranderingen ondergaan. Tussen 1540 en
1650 werd 36.000 hectare nieuw land aan het water onttrokken, door bedijking van met het buiten-
water van de zee in verbinding staande gebieden en het droogmaken van de meeste binnenmeren.1 Het in-
polderen van de vijf grootste meren vond plaats binnen een tijdsbestek van slechts 25 jaar. Na het suc-
cesvol droogleggen van de Beemster (verkaveling in 1612, oppervlak van het nieuw gewonnen land 7174
hectare) volgden de droogmakerijen van de Purmer (1622, 2680 hectare), de Wijde Wormer (1626, 1661
hectare), de Heerhugowaard (1631, 3337 hectare) en de Schermer (1635, 4828 hectare) elkaar in snel
tempo op. Het waren stuk voor stuk staaltjes van moedig en dynamisch ondernemerschap.

Inleiding en vraagstelling 
Naast een aantal andere factoren, zoals de groeiende vraag naar land en het steeds grotere
gevaar dat van de in omvang toenemende binnenmeren uitging, wordt de behoefte aan ad-
ditionele investeringsmogelijkheden voor de kapitaalkrachtige elite vaak genoemd als één
van de voornaamste drijfveren voor bovengenoemde hausse aan inpolderingen.2 Kooplie-
den en ondernemers hadden als gevolg van de gunstige conjuncturele ontwikkeling grote
rijkdommen vergaard en zochten naar nieuwe en rendabele beleggingsmogelijkheden.
Deze waren echter schaars.3 In de nijverheid was de kapitaalbehoefte gering en in de handel
waren de meeste beleggingen, met uitzondering van die in de grote handelscompagnieën,
van korte duur. Beleggingen in overheidsobligaties speelden nog slechts een bescheiden
rol. Landaanwinningprojecten vormden daarom een interessant alternatief. 

Er is weinig bekend over wat de droogmakerijen hebben gekost en in welke mate zij aan
de verwachtingen van de investeerders hebben voldaan. In de geschiedschrijving is welis-
waar veel aandacht aan de Noord-Hollandse droogmakerijen besteed, maar het onderzoek
richtte zich daarbij vooral op de institutionele, organisatorische en juridische aspecten. De
financiële en economische kanten bleven onderbelicht. In publicaties van Bouman en Van
Gelder wordt kort ingegaan op de kosten die dergelijke projecten met zich meebrachten,
maar van een systematische studie was bij deze auteurs geen sprake.4 Enkele jaren geleden
heeft Unger de grootte van kapitaalsinvesteringen in de graanhandel, de ‘moedernegotie’
van de Hollandse economie, vergeleken met die in andere bedrijfstakken.5 In dat kader

Han van Zwet

1 Zie voor een overzicht van bedijkingen en droogmakerijen in deze periode: A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier. Een
regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het
begin van de negentiende eeuw (Wageningen 1972) 46-53 en 616-617.

2 Zie o.a. Van der Woude, Het Noorderkwartier, 48 en D. Aten, ‘Als het gewelt comt...’. Politiek en economie in Holland benoorden het
IJ, 1500-1800 (Hilversum 1995) 65.

3 Zie o.a. J.G. van Dillen, Van Rijkdom en Regenten, handboek tot de economische en sociale geschiedenis van Nederland tijdens de Repu-
bliek (’s-Gravenhage 1970); V. Enthoven, ‘Een symbiose tussen koopman en regent, de tweetrapsraket van de opkomst
van de Republiek en Zeeland’, in: L. Noordegraaf en C.M. Lesger, Ondernemers en bestuurders: economie en politiek in de noor-
delijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (Amsterdam 1990) 232. 

4 J. Bouman, Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster (Purmerend 1857) 262; H.E. van Gelder, ‘De bedijking van de Heer-
hugowaard’ in Alkmaarse opstellen (Alkmaar 1960) 100. 



stond hij ook stil bij de bedragen die de droogmakerijen zouden hebben gevergd. Gezien het
veel te lage bedrag dat door hem voor het droogmaken van de Schermer werd opgegeven, 1,1
miljoen gulden, moeten zijn gegevens met enige voorzichtigheid worden gehanteerd.6

A.M. van der Woude stelde in 1972 reeds vast dat ‘onze kennis van de financiële zijde van
de landaanwinning helaas nog vrijwel nihil is, hoewel dit thema voor de economische en
waterstaatsgeschiedenis van eminent belang mag worden genoemd’.7 Sindsdien is aan deze
situatie niet veel veranderd en onlangs werd daarom wederom een pleidooi gehouden voor
onderzoek in deze richting, dit keer door L. Noordegraaf.8 Een door hem geïnitieerde in-
ventarisatie heeft ondertussen aangetoond dat er, wat betreft de grote droogmakerijen in de
eerste helft van de 17de eeuw, nog voldoende materiaal in de archieven aanwezig lijkt te zijn
om een dergelijke studie mogelijk te maken. Tegen deze achtergrond is door mij onlangs
een aanvang gemaakt met een financiële analyse van de droogmaking van de Schermer, de
laatste grote inpoldering in de hierboven besproken periode 

De droogmaking van de Schermer kan in een aantal opzichten als representatief voor die
van de andere grote polders in het Noorderkwartier worden beschouwd. De technische op-
gaven waarvoor de bedijkers van deze polders zich geplaatst zagen, verschilden niet wezen-
lijk.9 Van ingrijpende technische ontwikkelingen was in de desbetreffende periode geen
sprake.10 En ook in niet-technisch opzicht waren er raakvlakken. De economie beleefde bij
het toewijzen van de droog te leggen gronden in de Schermer nog steeds een onstuimige
groei, de behoefte aan nieuwe landbouwgronden was onveranderd groot en de welgestelde
elite was nog altijd geïnteresseerd in veelbelovende, nieuwe beleggingsmogelijkheden. In
alle gevallen was de animo om te participeren dan ook groot. Als er al verschillen tussen de
polders waren, hadden deze vooral te maken met door de Staten opgelegde verplichtingen,
die vooral in het geval van de Schermer tot extra hoge lasten leidden.11 Daarnaast werden de
investeerders in de Schermer al relatief snel na het in bezit komen van hun landerijen ge-
confronteerd met de overgang van een periode met spectaculair stijgende grondprijzen naar
één van stabilisatie en zelfs beginnende afkalving.12 Deze laatste factoren waren vanzelf-
sprekend van groot belang voor de winstgevendheid van de investering, maar hadden geen
invloed op de wijze van financieren of de samenstelling van de andere uitgavenposten. 

Als eerste uitkomst van deze studie zal in dit artikel worden beschreven op welke wijze de
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5 R.W. Unger, ‘The dutch trade in rye. Comparative capital requirements in the seventeenth and eighteenth centuries’ in:
C.A. Davids, W. Fritschy en L.A. van der Valk (red.), Kapitaal, ondernemerschap en beleid, studies over economie en politiek in Neder-
land, Europa en Azië van 1500 tot heden (Amsterdam 1996) 121-140.

6 Unger vermeldt niet hoe hij aan het door hem genoemde investeringsbedrag voor de Schermer is gekomen. Uit het onder-
havige onderzoek blijkt dat de droogmaking van de Schermer 2,4 miljoen gulden heeft gevergd. 

7 Van der Woude, Het Noorderkwartier, 49.
8 L. Noordegraaf, ‘Droogmakerijen en bedijkingen in Noord-Holland (16de-19de eeuw)’ in het in de loop van 2004 te ver-

schijnen deel XII van de Alkmaarse Historische Reeks. Prof. dr. L. Noordegraaf heeft mij geïnspireerd tot het doen van
deze studie en ik ben hem erkentelijk voor zijn waardevolle adviezen bij het totstandkomen van dit artikel.

9 Zowel in de Beemster als in de Purmer, Wijde Wormer, Heerhugowaard en Schermer vereiste de diepte van het uit te ma-
len water het in serie plaatsen van drie of vier molens. In al deze polders werd hetzelfde molentype gebruikt, de achtkan-
tige bovenkruier met een scheprad met een diameter van circa zes meter en een opvoerhoogte van circa 1,20 meter. Ook
hadden de bedijkers in al deze polders te maken met gelijksoortige technische uitdagingen, zoals het opwerpen van
‘plempdijken’ door open water. 

10 Pas tijdens de droogmaking van de Starmeer, enkele jaren later, was met de introductie van de vijzelmolen, sprake van
een wezenlijke vernieuwing. 

11 De aan de bedijkers van de Schermer opgelegde verplichtingen worden in de volgende paragraaf nader toegelicht.
12 Voor de ontwikkeling van de pachtprijzen in het Noorderkwartier in de 17de eeuw, als indicatie voor het verloop van de

grondprijzen, zie: van der Woude, Het Noorderkwartier, 530.



bedijkers van de Schermer de middelen genereerden om aan de grote vraag naar geld te kun-
nen voldoen en om welke bedragen het ging. Daarbij zullen achtereenvolgens aan bod komen
het gehanteerde systeem van omslagheffingen en de mate waarin men gebruik maakte van
leningen. Inkomsten uit andere bronnen waren er ook, maar die stelden relatief weinig voor.
Om vast te kunnen stellen hoeveel de inpoldering heeft gekost en hoeveel de investeerders voor
hun nieuwe grond hebben betaald, zal worden aangegeven hoe de periode van investeren kan
worden afgebakend. Tot wanneer waren inkomsten en uitgaven gerelateerd aan de droogmaking
en vanaf welk moment dienden ze alleen nog maar tot onderhoud en reparatie van de reeds
klaargekomen werken? Ter wille van het totaalbeeld zal kort worden stilgestaan bij de diver-
se uitgavencategorieën, de grote belangstelling die de investeerders voor dit project toonden
en bij de rendementsvraag.13 Met deze benadering wordt zoveel mogelijk aangesloten bij en-
kele van de in de opzet van dit themanummer gestelde vragen: wie zaten er achter de land-
aanwinning, wat kostte het allemaal, wat leverde het op en kwamen de kosten eruit? 

Bedijking van de Schermer 
Aan de loop van gebeurtenissen voorafgaand en ten tijde van de bedijking van de Schermer zijn
reeds diverse studies gewijd en voor een meer gedetailleerde beschrijving kan naar de desbe-
treffende publicaties worden verwezen.14 De Schermer was in de loop der jaren uitgegroeid tot
een water van indrukwekkende afmetingen, dat bij storm groot gevaar voor het omringende
land en de aan het meer gelegen dorpen opleverde. De oevers van het meer kalfden elk jaar ver-
der af en de strook land langs de Huigendijk, die de Schermer scheidde van de noordelijk ge-
legen Waert, werd als maar kleiner, waardoor doorbraak en het ontstaan van een nog veel gro-
tere plas water dreigde. Maar zoals reeds vermeld is de bedijking van de Schermer niet alleen
ondernomen om veiligheidsredenen, maar ook vanuit de verwachting aantrekkelijke rende-
menten te kunnen behalen. In de tweede helft van de twintiger jaren van de 17de eeuw ont-
wikkelden zich binnen kort tijdsbestek verscheidene initiatieven.15 Vooral door tegenwerking
van de stad Alkmaar leidden deze pogingen in eerste instantie niet tot het beoogde doel. In
1630 kwam het er echter wel van. Twee invloedrijke inwoners van Alkmaar, Eduard Jacot van
Axele, heer van Dussen, en mr. Matthijs Oudensteyn ontwikkelden nieuwe plannen en zagen
kans om, samen met een aantal kapitaalkrachtige medestanders, het Alkmaarse stadsbestuur
aan hun zijde te krijgen. Daartoe hadden de initiatiefnemers of bedijkers, zoals de bestuurders
uit de jaren van de droogmaking vaak werden aangeduid, wel belangrijke concessies moeten
doen. Zo had Alkmaar, beducht voor het verlies van zijn handelsverbindingen, een goede ver-
binding tussen de stad en de aan te leggen ringvaart bedongen en eisen neergelegd ten aan-
zien van wegen en vaarten in de nieuwe polder. Verder hadden de bedijkers moeten toestaan
dat de stad twee hoofdingelanden en twee heemraden in het te vormen polderbestuur mocht
benoemen en rijkelijk met grond in de nieuwe polder zou worden bedeeld.16 Tevens zou het oc-
trooi op naam van de stad moeten worden gesteld.17
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13 Het ligt in de bedoeling hier in een latere publicatie uitgebreider op terug te komen. 
14 J. Belonje, De Schermeer 1633-1933 (Wormerveer 1933); J.G. de Roever, Jan Adriaenszoon Leeghwater. Het leven en werk van een

zeventiende-eeuws waterbouwkundige (Amsterdam 1944); H. Danner, Van Schermeer-water tot Schermeer-land. perikelen bij een 17de

eeuwse bedijking (z.p. 1983); Aten, ‘Als het gewelt comt ...’, 72-81 en 107-112.
15 Belonje, De Schermeer, 9. Hans van den Bergen c.s. en Theophilus van Cats, heer van Heiloo en ter Coulster hadden octrooi

aangevraagd voor het droogleggen van het zuidelijk deel van de Schermer, de stad Alkmaar voor het noordelijk deel en
Cornelis van Neck c.s. voor de gehele Schermer.

16 Het bestuur van de polder bestond uit een college van hoofdingelanden, dat in haar uitvoerende taak door een college van



Alvorens octrooi te kunnen aanvragen diende ook nog met een aantal andere belangheb-
bende partijen overeenstemming te worden bereikt. Ook nu ging dit weer ten koste van
allerlei toezeggingen. Wel heel moeizaam verliepen de onderhandelingen met het bestuur
van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen. Dit college, verantwoordelijk
voor de beheersing van het waterpeil in de Schermerboezem, maakte zich grote zorgen over
de alsmaar afnemende capaciteit van de boezem als gevolg van de grootschalige inpolde-
ringen. Met de bedijkers werd uiteindelijk een aantal ingrijpende maatregelen overeenge-
komen. Door Uitwaterende Sluizen gespecificeerde afmetingen van de ringvaart dienden
borg te staan voor een goede afwatering en tevens voor een redelijke buffercapaciteit in tij-
den van intensieve regenval. Daarnaast verplichtten de bedijkers zich tot de aanleg van een
uitwatering naar het zuiden, die bij Nauerna in het IJ loosde, en één naar het noorden tot aan
het Jacob Claessen-sluisje, vanwaar het water door de Zijper polder naar zee kon afvloeien.
De door het hoogheemraadschap opgelegde voorwaarden betekenden een significante ver-
hoging van de kosten. Nadat het contract met Uitwaterende Sluizen op 18 september 1631
was gesloten kon eindelijk vergunning tot bedijking worden aangevraagd en snel daarna, op
26 september, werd het octrooi door de Staten van Holland en West-Friesland verleend.18

De bedijkers konden nu vrijelijk beschikken over de aan de grafelijkheid toebehoord heb-
bende plas water. Over de droog te maken gronden behoefde geen koopsom te worden be-
taald.19 Verder werd voor de eerste vijftien jaren na de droogmaking de gebruikelijke vrij-
stelling van belastingen toegezegd.20 De bestuurders hadden als hoofdingelanden het recht
verkregen om via een systeem van coöptatie nieuwe hoofdingelanden te benoemen, het col-
lege van heemraden samen te stellen en een voordracht van drie personen te doen om daar-
uit door de Staten een dijkgraaf te laten kiezen.21

Begin 1633 kwamen de werkzaamheden goed op gang. Nog in hetzelfde jaar kwam het be-
langrijkste deel van de ringdijk gereed en in de loop van 1634 kon het uitmalen van het water be-
ginnen. In eerste instantie waren daar 36 molens bij betrokken, na het droogvallen van de
Schermer kwamen daar in de laag gelegen delen van de polder nog eens zestien poldermolens
bij. In het najaar van 1635 was de infrastructuur van de polder voldoende gevorderd dat de in-
gelanden hun nieuwe gronden konden betrekken. Op 25 oktober 1635 werd het land in kavels
van vijftien morgen bij loting aan de nieuwe eigenaren toegewezen. In de jaren daarna moesten
nog wel de nodige werkzaamheden aan de polder worden verricht, maar met de grote projec-
ten was het gedaan. Ook de nieuwe uitwatering naar het zuiden en de sluis bij Nauerna waren
gereed. Alleen rond de uitwatering naar het noorden speelden nog allerlei problemen. Er was
weliswaar een begin gemaakt met de aanleg van het kanaal, maar onder andere als gevolg van
belangentegenstellingen ten aanzien van het vergroten van het Jacob Claessen-sluisje werd de
uitvoering vooralsnog niet voltooid. De niet nagekomen toezegging van de uitwatering naar het
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dijkgraaf en heemraden werd bijgestaan.
17 Met een octrooi werd door de Staten van Holland en West-Friesland het exclusieve recht tot droogmaking verleend.
18 Regionaal Archief Alkmaar (RAA), Archief Waterschap de Schermer (AWS) inv. nr. 774.
19 In het octrooi was opgenomen dat als tegemoetkoming voor het verkrijgen van de grond vanaf zeven jaar na verkaveling

ten behoeve van de grafelijkheid jaarlijks een bedrag van drie gulden per morgen zou moeten worden betaald. In de loop
van de jaren werd dit bedrag geleidelijk verminderd tot een twaalfde deel van het oorspronkelijk bedongen bedrag: Be-
lonje, De Schermeer, 16.

20 De periode van vrijstelling van allerlei door de Staten opgelegde belastingen zou na afloop van het eerste octrooi, als ge-
volg van de problemen waar de polder mee kampte, herhaaldelijk worden verlengd: RAA, AWS inv. nr. 218-222.

21 Naast Alkmaar had ook Hoorn bedongen twee hoofdingelanden en een heemraad te mogen benoemen.



noorden zou nog gedurende lange tijd een bron van onenigheid blijven tussen de bestuurders
van de polder en het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen.22

Bronnen 
Gelukkig voor de onderzoeker zijn veel documenten uit de periode van de droogmaking van
de Schermer bewaard gebleven. De voor het onderzoek benodigde financiële gegevens zijn
voornamelijk geput uit de rekeningboeken van de polder.23 Binnen het in het Regionaal Ar-
chief Alkmaar opgeslagen archief van het Waterschap de Schermer nemen de rekeningboe-
ken alleen al door hun afmetingen een bijzondere plaats in.24 Gedetailleerd doen zij verslag
van alle inkomsten en uitgaven. Nauwgezet zijn door penningmeester Willem Willemsz.
Kessel alle uitgaven verantwoord, onder vermelding van de naam van diegene aan wie de uit-
betaling werd verricht, het uitgekeerde bedrag en een korte beschrijving van het aangeno-
men werk of de reden van betaling. Ook de inkomsten werden in veel gevallen van het no-
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22 Het zou nog bijna 30 jaar duren voordat in het begin van de jaren 1660 de uitwatering naar het noorden werd voltooid.
23 RAA, AWS inv. nr. 384 en verder.
24 Het eerste rekeningboek, dat de periode tussen februari 1633 en 9 oktober 1634 bestrijkt, telt niet minder dan 416 bladen,

is 39 cm hoog, 26,5 cm breed en bijna 11 cm dik. Het tweede boek (11 oktober 1634 tot 26 februari 1636) is iets beschei-
dener van bladmaat, maar is het dikst van allemaal: ruim 11,5 cm met 675 bladen. Aan de afmetingen van de daarna ver-
schenen boeken valt te zien dat de intensiteit van de werkzaamheden na 1635 geleidelijk afnam. Vanaf het vierde reke-
ningboek (april 1637 tot april 1638) liepen de rekeningen gedurende een lange reeks van jaren van april tot april. De
rekeningen dienden aan het einde van het boekjaar te worden goedgekeurd en werden dan door hoofdingelanden, dijk-
graaf en hoogheemraden ondertekend.

Afb. 1. De door S. van Esveldt vervaardigde kavelkaart van de Schermer in 1635 (RAA, AWS inv.nr.
191).



dige detail voorzien. De boeken hebben de
tand des tijds goed doorstaan, het papier is
nauwelijks aangetast, ze zijn compleet en
de tekst is goed leesbaar. 

Zoals gebruikelijk in het vroegmoderne
boekhoudkundige systeem waren de reke-
ningboeken opgezet volgens de methode
van de enkelvoudige boekhouding.25 Ze be-
gonnen steeds met de ‘Ontfangh’, een op-
gave van alle inkomsten.26 Deze inkomsten
werden in categorieën onderverdeeld, zo-
als omslagen, leningen en verhuur van
land.27 Aan het einde van de opsomming
van alle bij een categorie behorende posten
volgde het subtotaal, de ‘Somma Grossa’.
Aan het eind van de ‘Ontfangh’ werden de
subtotalen opgeteld tot een ‘Somma Gros-
sa Totalis’. Bij de uitgaven ging men op de-
zelfde wijze te werk. De totale ‘Uitgeeff’
werd aan het eind van de rekening vergele-
ken met het totaal aan inkomsten. Zoals
hieronder nog ter sprake zal komen, hecht-
ten de hoofdingelanden aan een conserva-

tief financieel beleid en in de eerste jaren van de polder was dan ook steeds sprake van een,
zij het bescheiden, overschot (Zie Tabel 1). 

Het aantal contracten en rekeningen waarmee de penningmeester en zijn medewerkers
werden geconfronteerd was groot. Het zal veel van hun administratieve vaardigheden hebben
gevraagd dit alles goed te ordenen. Op elk moment diende men een helder inzicht in de fi-
nanciële stand van zaken te hebben. Helaas is van de vele duizenden bonnetjes vrijwel niets
bewaard gebleven en het is daarom niet mogelijk aan de hand van de individuele contracten,
rekeningen en kwitanties na te gaan hoe nauwkeurig de diverse posten in de rekeningboeken
terechtkwamen. Toch kunnen aan de hand van de interne consistentie bij de weergave van di-
verse posten en de totalen enige conclusies worden getrokken ten aanzien van de betrouw-
baarheid van de vermelde bedragen. Er werden wel fouten gemaakt, maar van veelvuldig
voorkomende en grote afwijkingen was geen sprake. In die gevallen waar op grond van op-
gegeven aantallen, tijdsduur en kosten per eenheid de mogelijkheid wordt geboden tot con-
trole van de vermelde uitgave, zijn geen tegenstrijdigheden waargenomen. Ook bij vergelijk
van gegevens in de rekeningboeken met corresponderende informatie in andere documen-
ten, zoals aanbestedingsboeken, zijn geen verschillen gevonden. Ten aanzien van de volle-
digheid is het zo mogelijk nog moeilijker om tot een gewogen oordeel te komen. Bij die ca-
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25 M. van der Heijden, ‘Stadsrekeningen, stedelijke financiën en historisch onderzoek’, in NEHA-Bulletin 14 (1999) nr. 2, 135.
26 Zoals gebruikelijk in die tijd hanteerde men de Karolusgulden als munteenheid. De Karolusgulden, ter waarde van 40 Vlaam-

se groten, was onderverdeeld in stuivers (twintig stuivers in een gulden) en penningen (zestien penningen in een stuiver).
27 Indeling van de rekeningboeken, woordgebruik, beschrijving van de diverse inkomsten- en uitgavenposten en de hoeveel-

heid toegevoegd detail waren in grote lijnen identiek aan die van de grote voorgangers, de Beemster en Heerhugowaard.

Afb. 2. Het eerste rekeningboek van de Schermer
(RAA, AWS inv. nr. 384).



tegorieën van uitgaven waarvan het aantal uitgavenposten bekend is – aantal perken waarin
een dijkvak is aanbesteed, aantal bestelde molens – geven de rekeningboeken steeds een
compleet beeld. Met enige voorzichtigheid mag daarom worden geconcludeerd dat de reke-
ningboeken een betrouwbaar en volledig beeld van de financiële gang van zaken schetsen.

Ondanks de veelheid aan informatie die uit de rekeningboeken kan worden geput, kan
voor een grondige studie van de financiële situatie rond de bedijking niet met deze bron
worden volstaan. Om feiten en gebeurtenissen zo goed mogelijk te kunnen duiden dient
ook gebruik te worden gemaakt van een groot aantal andere documenten. Ik wil hier kort
stilstaan bij twee bronnen die van grote waarde zijn gebleken. Allereerst zijn dat de resolu-
ties van de bijeenkomsten van de hoofdingelanden.28 In deze gedateerde overzichten van ge-
nomen besluiten komt naar voren welke zaken de bestuurders hebben bezig gehouden en
wanneer deze speelden. De resoluties geven echter geen compleet beeld. Van een groot aan-
tal onderwerpen wordt geen melding gemaakt. Ook verschaffen de resoluties nauwelijks in-
zicht in de achtergronden en argumenten die bij de besluitvorming een rol hebben ge-
speeld. Ondanks deze manco’s zijn de in de resoluties opgesloten gegevens een waardevolle
aanvulling gebleken op die verkregen uit de rekeningboeken. Van de vergaderingen van het
college van dijkgraaf en heemraden is helaas maar weinig bewaard gebleven.29 Interessante
informatie kon verder worden geput uit de aanbestedingsboekjes.30 Om na aanbesteding
van de vele perken ringdijk, ringvaart, vaarten en sloten een goed overzicht te kunnen hou-
den van de voortgang van de werkzaamheden werd gebruik gemaakt van kleine boekjes,
waarin naast het overeengekomen bestek melding werd gemaakt van de aanbestede perken,
de lengte daarvan, de naam van de aannemer, de aanneemsom, de opleveringsdatum, de be-
vindingen bij de schouw en eventuele boetes.31
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28 RAA, AWS inv. nr. 44 en 45.
29 RAA, AWS inv. nr. 1.
30 RAA, AWS inv. nr. 955.
31 De aanbestedingsboekjes zijn veel slordiger van opzet dan de rekeningboeken en verre van compleet. 

Tabel 1: ‘Ontfangh’ en ‘Uitgeeff’ in de eerste tien rekeningboeken van de Schermer, 
1633-1644 (bedragen in guldens, naar beneden afgerond) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
rekeningboek Periode totaal aan totaal aan overschot

inkomsten uitgaven
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 feb 1633 – 9 okt 1634 1137474 1136676 797
2 11 okt 1634 – 26 feb 1636 955563 951072 4492
3 26 feb 1636 – 16 apr 1637 404472 401758 2713
4 16 apr 1637 – 8 apr 1638 278948 276626 2322
5 8 apr 1638 – 14 apr 1639 153816 149442 4374
6 14 apr 1639 – 12 apr 1640 119018 112368 6649
7 13 apr 1640 – 2 apr 1641 151013 143703 7309
8 11 apr 1641 – 10 apr 1642 111036 105637 5399
9 10 apr 1642 – 9 apr 1643 97864 91320 6544
10 9 apr 1643 – 8 apr 1644 116441 101414 15026
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Bron : RAA, AWS inv. nr. 384-393.



Investeringsperiode 
In zijn De bedijking, opkomst en bloei van de Beemster stelde Bouman ‘het is wel zeer moejelijk, zoo
niet onmogelijk, de juiste som te bepalen, waarvoor de Beemster is bedijkt en droogge-
maakt’.32 Ook voor de Schermer zou deze constatering gemaakt kunnen worden. Welke uit-
gaven zijn gerelateerd aan de inpoldering en wanneer houden de investeringsuitgaven op en
is er nog slechts sprake van onderhoud? Er valt geen scherpe afbakening in de tijd te ver-
wachten. Sommige projectonderdelen, zoals het operationeel maken van de molens, zullen
eerder zijn beëindigd dan andere, zoals het op orde brengen van de infrastructuur van de pol-
der. Ook zullen sommige uitgaven wat hebben nageijld. Daarbij valt te denken aan de afbe-
taling van aangekocht land. Toch heb ik een poging gewaagd, waarbij naar een scherpere af-
bakening tussen investerings- en onderhoudsuitgaven is gestreefd dan bij Boumans
benadering voor de Beemster. Daarbij is het beoogde doel zowel via een analyse van de in-
komsten als van de uitgaven benaderd. Bij de uitgaven is per onkostencategorie nagegaan in
welk jaar de uitgaven zich na de periode van koortsachtige activiteit hebben gestabiliseerd op
een niveau, waarvan kan worden aangenomen dat dit was gerelateerd aan een met onderhoud
gerelateerde evenwichtssituatie. Alle eerdere uitgaven van de desbetreffende onkostencate-
gorie worden beschouwd als investeringsuitgaven. Ter controle zijn de uitgaven ook zo veel
mogelijk inhoudelijk beoordeeld. Met een soortgelijke benadering zijn de inkomsten geana-
lyseerd. Per inkomstencategorie is nagegaan tot wanneer zij als buitensporig hoog konden
worden aangemerkt en in welk jaar zij een min of meer stabiele evenwichtssituatie hebben
bereikt. Gezien het, vergeleken met de uitgaven, veel kleinere aantal posten was het bij de in-
komstenanalyse gemakkelijker om ook een inhoudelijk oordeel te vellen. 

Inkomsten
Het valt helaas niet meer na te gaan met welke financiële verwachtingen de initiatiefnemers
aan het project zijn begonnen. Zij zullen ongetwijfeld een idee hebben gehad van de uitga-
ven die hen met een zo grootschalige onderneming te wachten stonden, maar er is niets
teruggevonden dat wijst op het bestaan van een begroting, zoals die voor sommige andere
droogmakerijen wel bewaard is gebleven.

In februari 1633 begonnen de werkzaamheden goed op gang te komen en vrijwel on-
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32 Bouman, Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster, 262.

Tabel 2: Inkomsten, 1633-1644

rekeningboek 1 2 3 4 5
datum afsluiten rekening okt 1634 feb 1636 apr 1637 apr 1638 apr 1639
Netto opbrengst van de omslagen 1089700 699500 304500 123300 61656
Leningen verminderd met aflossingen 15613 55588 19315 64356
Contributie Geestmeram-bacht c.s. 11000
Verhuur van land, opbrengst gewassen,

verpachten visserij 10575 2517 833
Verkoop van palen 6480
Boetes 2169 511 562 215 299
Diverse 843 1010 150 185 136

Totaal 1108325 763089 335102 201573 62924



middellijk daarna volgden de uitgaven elkaar in hoog tempo op. Begin 1638 was de infra-
structuur van de polder vrijwel gereed en was het met de grootste investeringsuitgaven ge-
daan. In de jaren daarna restten voornamelijk nog aflossingen van de aangegane schuld en
afbetalingen voor aangekocht land. Een analyse van de beschikbaar gemaakte middelen le-
vert een soortgelijk beeld: hoge inkomsten vooral in de periode van de eerste twee reke-
ningboeken (tot februari 1636), een geleidelijke vermindering in de twee jaren daarna en
vervolgens een stabilisering op een niveau van iets meer dan 60.000 gulden gedurende een
lange reeks van jaren (zie Tabel 2).33 Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd
dat het totaal aan inkomsten tussen begin 1633 en april 1638 een redelijk betrouwbare aan-
wijzing geeft voor de grootte van de investering.

In totaal kwam in genoemde periode van hectische activiteit 2,4 miljoen gulden voor uit-
gaven beschikbaar.34 Uit het overzicht in Tabel 2 komt duidelijk naar voren dat verreweg het
grootste deel daarvan werd verkregen via een systeem van omslagen. In totaal brachten die in
de desbetreffende periode circa 2,2 miljoen gulden op. Vooral in de eerste drie jaren werd een
fors beroep op de participanten gedaan. Per jaar werd in de periode tot eind 1635 circa 100 gul-
den per morgen aan omslagen geheven. In de loop van 1636 en 1637 nam de behoefte aan geld
geleidelijk af en konden de investeerders met aanzienlijk lagere bijdragen volstaan. Na afsluiting
van het boekjaar april 1637-april 1638 was het helemaal afgelopen met de hoge omslagen. Ge-
durende een reeks van jaren zou de voor onderhoudswerkzaamheden noodzakelijke bijdra-
ge van de nieuwe landeigenaren worden vastgesteld op tien gulden per morgen, een nog al-
tijd aanzienlijk bedrag gezien de teleurstellende ontwikkeling van de grond- en pachtprijzen. 

Van leningen maakte men betrekkelijk weinig gebruik, al vormden zij na de omslagen de be-
langrijkste bron van inkomsten. Het beleid was er kennelijk op gericht om zo min mogelijk
schulden aan te gaan. Na april 1638 werden alleen nog leningen afgesloten die dienden om
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33 Bij de analyse van het verloop van de inkomsten en uitgaven door de jaren heen zijn de netto inkomsten en uitgaven in be-
schouwing genomen. Deze kunnen significant afwijken van de in de rekeningboeken vermelde totalen voor ‘Ontfangh’
en ‘Uitgeeff’. In een latere paragraaf zal hier nader op worden ingegaan.

34 De waarde die een bedrag van 2,4 miljoen gulden vertegenwoordigde kan enigszins worden geïllustreerd door het te ver-
gelijken met het in 1602 bij de oprichting van de VOC ingelegde kapitaal: 6,4 miljoen gulden, waarvan de Kamer Am-
sterdam 3,6 miljoen voor haar rekening nam: J.G. van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der
Oost-Indische Compagnie (’s-Gravenhage 1958), 35. Ook de waarde van de jaarlijks door de VOC in de Republiek geïmpor-
teerde goederen lag ten tijde van de droogmaking van de Schermer met circa 2 miljoen gulden in dezelfde orde van groot-
te: Unger, ‘The Dutch trade in rye’, 133. 

6 7 8 9 10 totaal rekening % van
apr 1640 apr 1641 apr 1642 apr 1643 apr 1644 1 t/m 4 totaal

61644 61633 61673 61673 61673 2217000 92,1
154872 6,4

11000 0,5

912 1419 1361 2179 3194 13092 0,5
6480 0,3

174 82 404 121 151 3457 0,1
150 26 608 20 38 2188 0,1

62880 63160 64046 63993 65056 2408089 100

Vervolg tabel 2



oude schulden af te lossen. Er resteerde op dat moment een schuldensaldo van 155.000 gulden.
Van inkomsten uit andere bronnen werd weliswaar dankbaar gebruik gemaakt, maar op het to-
taal van de beschikbare middelen stelden deze niet veel voor: 36.000 gulden. Ook deze ‘overige
inkomsten’ stabiliseerden zich na april 1638 op een relatief laag niveau: hooguit 3000 gulden
per jaar. De diverse categorieën van inkomsten zullen hieronder nader worden besproken.

Omslagen

Hoogte van de omslagen
Van de participanten in de bedijking werd verwacht dat zij via een systeem van omslagen met
elkaar de benodigde gelden zouden bijeenbrengen, ieder naar rato van het oppervlak waarop
hij had ingeschreven. De participaties werden in kavels van vijftien morgen uitgegeven, in to-
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Tabel 3: Omslagen, 1633-1643

Rekening- Omslag nr Jaar Datum Oppervlak
boek nr

morgen roeden2

1 1 1633 mei 6500
1 2 1633 1 jun 6500
1 3 1633 1 jul 6500
1 4 1633 20 aug 6500
1 5 1633 20 sep 6500

Totaal aan omslagen in 1635

1 6 1634 1 feb 6500
1 7 1634 26 apr 6500
1 8 1634 31mei 6500
1 9 1634 17 aug 6500
2 10 1634 16 okt 6500

Totaal aan omslagen in 1634

2 11 1635 4 jan 6500
2 12 1635 16 apr 6500
2 13 1635 22 jun 6500
2 14 1635 20 aug 6500
2 15 1635 1 nov 6090
2 16 1635 17 dec 6090

Totaal aan omslagen in 1635

3 17 1636 6 mrt 6090
3 18 1636 18 apr 6090
3 19 1636 28 sep 6090

Totaal aan omslagen in 1636

4 20 1637 6129 569
5 21 1638 10 apr 6165 368
6 22 1639 15 apr 6164 284
7 23 1640 14 apr 6163 189
8 24 1641 12 apr 6167 190
9 25 1642 11 apr 6167 190
10 26 1643 10 apr 6167 190



taal 6500 morgen.35 Een aantal grote beleggers had, door druk uit te oefenen, meerdere kavels
toegewezen gekregen. Alkmaar spande wat dat betreft de kroon. Bij de moeizame onderhan-
delingen voorafgaand aan het verkrijgen van het octrooi had deze stad niet minder dan 700
morgen in de deelneming bedongen. Amsterdam had 200 morgen in de wacht weten te sle-
pen. Gezien de grote belangstelling om te participeren was er bij de toezeggingen aan de ste-
den sprake van een gunst, maar de kavels werden niet zo maar weggegeven. In tegenstelling
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35 Bij het vergelijken van gegevens in diverse droogmakerijen dient rekening te worden gehouden met de grote diversiteit in
gebruikte maateenheden. In de Schermer had men de Schermer morgen van 0,77 ha ingevoerd, op basis van 600 vier-
kante Schermer landroeden. Rondom de Schermer hanteerde vrijwel elke banne zijn eigen maateenheid, maar bij de
transacties van grond baseerde men zich bijna overal op de Hondsbosse maat, met een morgen van 800 vierkante roeden,
of 0,94 ha. In de Heerhugowaard gold de Geestmerambacht binnensluis maat, met een morgen van 600 vierkante roe-
den (0,877 ha). In de Beemster was de Rijnlandse morgen van eveneens 600 vierkante roeden (0,85 ha) ingevoerd.

Omslag per morgen Opbrengst van de omslag Bestemming van de omslagen, zoals vermeld in de 
(gld) (gld) rekeningboeken

20 130000 Algemeen
20 130000 Algemeen, aankoop hout en ijzer
20 130000 Algemeen, aankoop hout en ijzer
20 130000 Algemeen, uitwateringen
20 130000 Eerste betaling 36 watermolens, algemeen

100 650000

20 130000 Tweede betaling 36 watermolens, aankoop land
20 130000 Aankoop land, resterende werkzaamheden
20 130000 Aankoop land, afsluiten ringdijk
10 65000 Derde betaling 36 watermolens, overige werken
20 130000 Aankoop land, molenkolken van de ondermolens
90 585000

20 130000 Aankoop land, eerste betaling ondermolens
20 130000 Aankoop land, tweede betaling ondermolens
20 130000 Aankoop land, ringdijk Schermerhorn-Driehuizen
20 130000 Infrastructuur polder (wegen, vaarten, sloten etc)
15 91350 Infrastructuur polder, diverse betalingen
15 91350 Aankoop land, derde betaling ondermolens

110 702700

20 121800 Aankoop land, infrastructuur polder
20 121800 Aankoop land, verdiepen tochten en sloten
10 60900 Verdiepen tochten en sloten, diverse
50 304500

20 122599
10 61656
10 61644
10 61633
10 61673
10 61673
10 61673

Vervolg tabel 3



tot wat in de literatuur soms wordt gesuggereerd, waren de steden niet van betaling van om-
slagen vrijgesteld.36 Net als alle andere participanten dienden zij hun bijdragen te voldoen.37

Al snel na aanvang van de werkzaamheden, tijdens een vergadering van hoofdingelanden
op 22 februari 1633, lag een voorstel op tafel om de eerste omslag uit te schrijven. Met de
bouw van de sluis bij Nauerna was een begin gemaakt, er waren diverse projecten aanbe-
steed ‘waarvan de betaling eerstdaachs moet werden gedaen’ en voor aanleg van de ringdijk
was reeds grond aangekocht waarvan ‘alrede de eerste termijn is verstreken’.38 Een meer-
derheid van de hoofdingelanden was echter van mening dat de omslag beter nog even kon
worden uitgesteld en dat het benodigde geld, 10 à 12.000 gulden, moest worden geleend. In
april kon echter niet langer worden gewacht en op de 10de van die maand werd besloten tot
het uitschrijven van de eerste omslag, 20 gulden per morgen.39 De omvang van de toekom-
stige polder was vastgesteld op 6500 morgen en zo bracht deze eerste omslag het aanzien-
lijke bedrag van 130.000 gulden op. Als gevolg van de intensiteit waarmee de werkzaamhe-
den op gang kwamen bleef de behoefte aan middelen groot en de omslagen volgden elkaar
in hoog tempo op (zie Tabel 3). In 1633 werd in totaal vijf keer een beroep op de participan-
ten gedaan, steeds voor 20 gulden per morgen, zodat aan het einde van dat jaar de partici-
panten 100 gulden per morgen hadden gecontribueerd en er alleen al uit deze bron 650.000
gulden in de kas van de penningmeester was gevloeid.40

Aan de tijdstippen waarop de omslagen werden geheven valt af te leiden dat het werk in de
winter van 1633/34, toen het meer was dichtgevroren, grotendeels stil kwam te liggen. Na een
snelle opeenvolging van omslagen in de zomermaanden van 1633, met als laatste die van 20
september, volgde een periode van betrekkelijke rust. Pas in februari 1634 werd weer bij de
participanten aangeklopt. Ook in de jaren 1634 en 1635 bleef het niveau van de omslagen
hoog. In 1634 werden de deelnemers voor in totaal 90 gulden per morgen aangeslagen en in
1635 voor 110 gulden. In de loop van 1635 kwam de bodem van het meer droog te liggen en
in het najaar konden de nieuw ontgonnen landen in gebruik worden genomen. Op 25 okto-
ber 1635 vond de verkaveling plaats, waarbij de kavels na loting aan de investeerders werden
toegewezen. Het feit dat men de tijd rijp achtte voor verkaveling betekende echter niet dat er
een einde was gekomen aan de investeringen. De polder lag weliswaar droog, maar er moest
nog het nodige worden gedaan. De ringdijk kende veel zwakke plekken, wegen en sloten
moesten nog voor een groot deel worden aangelegd of op bestek gebracht en het voor de
ringdijk aangekochte land was pas gedeeltelijk afbetaald. Aan de lange reeks van heffingen
kon daarom nog geen einde komen. Wel werd de behoefte aan financiële middelen geleide-
lijk kleiner. Na de verkaveling werd in de laatste maanden van 1635 nog tweemaal een beroep
op de ingelanden gedaan, voor in totaal 30 gulden per morgen, en in de loop van 1636 en 1637
voor respectievelijk 50 en 20 gulden per morgen. In de jaren daarna bleef de omslag gedu-
rende vele jaren beperkt tot tien gulden per morgen, iets meer dan 61.000 gulden per jaar.41
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36 Zie hiervoor onder andere Belonje, De Schermeer 1633-1933, 11, Danner, Van Schermeer-water tot Schermeer-land, 14 en H.E. van
Gelder, ‘De bedijking van de Heerhugowaard’, 100. 

37 RAA, Stadsarchief Alkmaar voor 1815 (SA), inv. nr. 554. Ook uit de rekeningboeken van de Schermer blijkt dat Alkmaar
aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alleen in de jaren ‘40 van de 17de eeuw heeft Alkmaar gedurende een aan-
tal jaren als gevolg van een conflict de betaling ingehouden. 

38 RAA, AWS inv. nr. 44, 22 februari 1633.
39 RAA, AWS inv. nr. 44, 10 april en 14 april 1633.
40 De omslagen staan vermeld in de rekeningboeken: RAA, AWS inv. nr. 384 en verder.
41 Het aan omslagen onderhevige oppervlak van de polder bedroeg vanaf 1638 circa 6165 morgen (zie Tabel 3).



Teruggave van omslagen
Bij het sluiten van de rekening in oktober 1634 was het gehele oppervlak van de toekomstige
polder, op tien morgen na, onder geïnteresseerde investeerders verdeeld. Uit de notulen van
de vergaderingen van hoofdingelanden kan niet worden opgemaakt waarom de bedijkers
deze laatste tien morgen in het bezit van de polder hebben gehouden. Zoals hiervoor uiteen-
gezet was de belangstelling voor grond in de nieuwe polder groot en het zou dus weinig
moeite hebben gekost om ook deze laatste stukken grond van de hand te doen. Het antwoord
moet waarschijnlijk worden gezocht in de uitkomst van nieuwe en nauwkeuriger metingen
van de polder. In opdracht van de bedijkers had de landmeter Baert Claesz. in de strenge win-
ter van 1633/34 gebruik gemaakt van het bevroren oppervlak van het reeds bijna geheel om-
dijkte meer en met behulp van de meetketting metingen over het ijs kunnen verrichten.42 Zijn
meetgegevens duidden op een aanzienlijk kleiner oppervlak dan de vroegere metingen vanaf
het vaste land hadden gesuggereerd. Het oppervlak binnen de ringdijk bleek slechts 6090
morgen groot, wat neerkomt op een benedenwaartse bijstelling van ruim zes procent. De
uitkomst van de nieuwe metingen moet de bedijkers onaangenaam hebben verrast. Het lijkt
aannemelijk dat men in de loop van 1634 al wist dat het te verkavelen oppervlak kleiner zou
uitvallen dan oorspronkelijk gedacht en dat men dus met een tekort aan kavels te maken zou
krijgen. De tien morgen die ‘de polder in t gemeen toebehoorde’ werden niet meer uitgege-
ven en er werden dus ook geen omslagen over ontvangen, maar bij de opgaaf van de inkom-
sten in de eerste twee rekeningboeken werd daar geen rekening mee gehouden. Er werd nog
steeds een bedrag aan ingevorderde omslagen geboekt overeenkomend met een polderop-
pervlak van 6500 morgen. Wel werd door de hoofdingelanden op 5 oktober 1634 besloten ‘de
omslagen van tien morgens water de vordering overschietende wederom te brengen in uit-
geve’.43 In totaal werd zo 2700 gulden aan omslagen teruggeboekt als ‘ander uitgeeff ter sa-
ecke van morgentaelen hiervooren in ontfangh verantwoord’.44 Na de verkaveling, toen men
als grondslag voor de omslagen uitging van nog slechts 6090 morgen, verviel vanzelfspre-
kend de noodzaak hiertoe. De tien morgen waren ‘bij de verkaveling gesmolten’.45

De in reserve gehouden tien morgen waren verre van voldoende om het na de metingen van
Baert Claesz. naar voren gekomen tekort aan grond te kunnen opvangen. De participanten
hadden met elkaar recht op in totaal 6490 morgen grond, maar bij de verkaveling zouden er
slechts 6090 morgen te verdelen zijn. Men zat dus met een probleem. De hoofdingelanden
besloten op 6 augustus 1635 ‘tot coopinghe van de morgentaelen die inde polder tekort ko-
men’.46 Een aantal van de voornaamste investeerders werd waarschijnlijk benaderd met de
vraag of zij bereid waren van een deel van hun investering in de polder af te zien. Uit het over-
zicht in het tweede rekeningboek blijkt dat deze aanpak heeft gewerkt. Twaalf investeerders,
waaronder de stad Alkmaar, deden afstand van in totaal 395 morgen grond.47 Zij werden ge-
compenseerd voor alle tot op dat moment geheven omslagen en ontvingen daarboven nog 40
gulden per morgen.48 Deze handelwijze was voldoende om aan de rechten van de overige in-
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42 In 1635 verscheen de na de metingen in december 1633 vervaardigde manuscriptkaart van Baert Claesz.: ‘Caerte van die
Schermeer, sulcx die inden jaere 1633 in de maent december oover het ijs is gemeten en bevonden, ...’. Deze kaart bevindt
zich in het RAA.

43 RAA, AWS inv. nr. 44, 5 oktober 1634.
44 RAA, AWS inv. nr. 384, f. 414 en inv. nr. 385, f. 672.
45 RAA, AWS inv. nr. 385, f. 672.
46 RAA, AWS inv. nr. 44, 6 augustus 1635.
47 RAA, AWS inv. nr. 385, f. 580.



vesteerders te kunnen voldoen. Weliswaar was het totale polderoppervlak 410 morgen klei-
ner dan eerst gedacht, maar samen met de vijf morgen waarmee de gronden voor de kerk wer-
den gereduceerd en de tien morgen die in de periode voorafgaand aan de verkaveling nog in
handen van de polder waren, leverde het terugkopen van 395 morgen grond het benodigde
resultaat. Deze tegenslag kostte de penningmeester het aanzienlijke bedrag van 122.450 gul-
den, geld dat uiteindelijk door de overige investeerders moest worden opgebracht. 

Vrijstelling van omslagen 
In twee gevallen waren de toekomstige eigenaars van grond in de eerste jaren vrijgesteld van
omslagen. Het betrof allereerst de aan de kerk toegewezen gronden. Bij het verlenen van het
octrooi was een paragraaf opgenomen waarin werd gestipuleerd dat ‘de honderste morgen
van alle de landen binnen de ringh van de Schermer uyt den watere te bedijcken’ zou wor-
den bestemd voor de stichting van een kerk.49 Door de hoofdingelanden werden de 65 mor-
gen voor de kerk bestemde grond, één procent van het totale polderoppervlak, in de eerste
jaren vrij van omslagen gehouden. Penningmeester Kessel ging hier op een curieuze manier
mee om. Zoals hierboven al vermeld verantwoordde hij bij de inkomsten in de eerste twee
rekeningboeken, tot aan de dag van verkaveling, een bedrag aan omslagen overeenkomend
met 6500 morgen, de oorspronkelijk geraamde omvang van de polder. Onder de uitgaven
werd vervolgens gecorrigeerd voor de niet ontvangen omslagen, zo ook voor de gronden van
de kerk.50 In totaal betekende de vrijstelling van de kerk in de periode tot eind 1635 een in-
komstenderving van 18.000 gulden.51 In de jaren daarna was de kerk niet langer vrijgesteld
van het betalen van omslagen. Tijdens de verkaveling op 25 oktober 1635 kreeg de kerk
slechts 60 morgen toebedeeld. Het haar toegewezen grondoppervlak was met vijf morgen
gereduceerd, in lijn met de bij de verkaveling vastgestelde kleinere omvang van de polder. 

Met Vincent Capelman, dijkgraaf van de Uitwaterende Sluizen, was een soortgelijke rege-
ling getroffen. Zoals vermeld had het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen zich
in eerste instantie hevig verzet tegen het voorstel tot inpoldering van de Schermer. De buf-
fercapaciteit van de Schermerboezem zou alweer aanzienlijk worden verkleind, met alle ge-
volgen daarvan voor het waterbeheer. Na langdurige en moeizame onderhandelingen toon-
de het bestuur van het hoogheemraadschap zich uiteindelijk bereid aan de wensen van de
bedijkers tegemoet te komen, mits aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. Twee
dagen voordat het contract door Uitwaterende Sluizen werd getekend hadden de bedijkers
aan Vincent Capelman een kavel land in de toekomstige polder geschonken, met de toezeg-
ging dat hij over de desbetreffende vijftien morgen tot aan de dag van verkaveling geen om-
slagen verschuldigd zou zijn. Deze toezegging was onder druk tot stand gekomen. In het
tweede rekeningboek noteert de penningmeester: ‘alzo dijkgraaf Capelman bij contract had
gestipuleerd dat hem een kavel water, vrij van omslagen tot het kavelen van de gronden toe,
zou worden geleverd’.52 H. Danner heeft er al op gewezen dat het gunstig stemmen van per-
sonen die een grote invloed op de gang van zaken konden uitoefenen een in die tijd gebrui-
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48 Deze investeerders kregen 310 gulden per morgen uitbetaald: 40 gulden plus dertien omslagen van 20 gulden en één om-
slag van tien gulden. Het bedrag van 40 gulden was waarschijnlijk een compensatie voor de 27 gulden waarvoor zij zich
hadden moeten inkopen.

49 Zie ook Belonje, De Schermeer, 16.
50 RAA, AWS inv. nr. 384, f. 413 en inv. nr. 385, f. 672.
51 300 gulden per morgen aan omslagen over 60 morgen tot eind 1635. 
52 RAA, AWS inv. nr. 385, f. 672.



kelijke methode was.53 Ook nu weer werd in de rekeningboeken bij de opgave van de verkre-
gen middelen geen rekening gehouden met de vrijstelling van omslagen. Om de rekeningen
toch kloppend te krijgen werd bij de uitgaven een zelfde bedrag als restanten opgenomen. De
toezegging aan Vincent Capelman kwam overeen met een gift van 4050 gulden.54 Na 25 ok-
tober 1635, de dag van verkaveling, was het afgelopen met de vrijstelling. Met de inhaligheid
van de dijkgraaf was het echter nog niet gedaan. In de loop van 1638 ontving hij nog eens 300
gulden ‘in voldoening van al zijn pretensien, soo van schouwenbaeten als anders’.55

Kavels afwijkend in grootte of kwaliteit
Tijdens de uitgifte van grond aan de investeerders was men uitgegaan van een kavelgrootte
van vijftien morgen. Bij het afsteken van de kavels was het echter moeilijk te voorkomen dat
er soms lichte afwijkingen optraden. Ook waren de kavels niet alle van dezelfde ‘deucht’.
Relatief laag gelegen landen hadden meer te lijden van wateroverlast. De bedijkers waren
zich van deze ongelijkheden bewust. De kavels werden door loting aan de participanten toe-
gewezen, inspraak was niet mogelijk. Maar in de kavelcondities werden twee clausules op-
genomen om tot een zo eerlijk mogelijke afhandeling te komen: artikel III ten aanzien van
‘vergoedinge ende vergelyckinghe vande Cavels die minder of meerder waerdig zijn’ en ar-
tikel V ‘nopende de onder of over mate van de Cavels’.56

Artikel III luidde voluit: ‘’t geene sommighe Cavels, by Neutrale Luyden, oock nae rype
examinatie, slechter of beter bevonden werden, als de ghemeene anderen, sullen nae adve-
nant de mindre, of meerdere deucht, met penninghen werden gheegaliseert’. Ten tijde van
de verkaveling had dit onderzoek klaarblijkelijk al plaats gevonden, want bij de kavelcondi-
ties was een lijst opgenomen van de kavels die voor vergoeding of bijbetaling in aanmerking
kwamen, met daarbij per kavel aangegeven het desbetreffende bedrag. In het algemeen ging
het om relatief bescheiden bedragen, in de meeste gevallen minder dan 800 gulden per twee
kavels (30 morgen), dat wil zeggen hooguit tien procent van het in die kavels geïnvesteerde
bedrag.57 Er waren echter uitzonderingen. De vier kavels in de uiterste noordwesthoek van
de polder, tussen Oudorp en de Huigendijk, kregen per 30 morgen vergoedingen van maar
liefst 2600 gulden (kavels F-21 en 22) en 4800 gulden (F-23 en 24), wat in het laatste geval
neerkwam op 60 procent van de eerder betaalde omslagen. Deze kavels moeten van een be-
droevend slechte kwaliteit zijn geweest. In die gevallen waar de nieuwe eigenaars moesten
bijbetalen, ging het nooit om meer dan 1600 gulden per 30 morgen en in de meeste geval-
len bleef de extra aanslag beperkt tot minder dan 700 gulden. In totaal was met de herver-
deling van gelden tussen de beleggers onderling een bedrag van 35.500 gulden gemoeid,
iets meer dan twee procent van het op 25 oktober 1635 in de polder geïnvesteerde vermo-
gen.58 Afrekening vond plaats in twee termijnen, de eerste helft in de loop van 1636 en de rest
in 1637. Aangezien het om afwijkingen van het gemiddelde ging, had deze operatie geen ge-
volgen voor de kas van de penningmeester, vergoedingen en bijbetalingen hielden elkaar in
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53 Danner, Van Schermeer-water tot Schermeer-land, 11. 
54 Het totaal aan omslagen tot aan de verkaveling bedroeg 270 gulden per morgen.
55 RAA, AWS inv. nr. 388, f. 186.
56 RAA, AWS inv. nr. 774 : ‘Cavelconditien ende caerte van de Schermeer, mitsgaders ’t register van de cavels mette eyghe-

naers der selver’.
57 Ten tijde van de verkaveling bedroeg het geïnvesteerde bedrag 270 gulden per morgen, dus 8100 gulden voor 30 morgen. 
58 Het totaal van door omslagen verkregen inkomsten bedroeg op de dag van verkaveling 1.644.300 gulden.
59 Een Schermer morgen kwam overeen met 600 vierkante roeden.



evenwicht. De boekingen stuwden het totaal aan inkomsten en uitgaven in de rekeningboe-
ken echter wel met 35.500 gulden omhoog. 

Wat betreft de ‘onder ofte overmaete’, had men ten tijde van de verkaveling nog geen duide-
lijk beeld en kon slechts worden aangekondigd dat op korte termijn een ‘generale hermeting-
he tot costen vant ghemeen’ zou plaats vinden. Per ‘onder of overschietende’ roede werd een
vergoeding respectievelijk bijbetaling van 20 stuivers in het vooruitzicht gesteld, een bedrag dat
overeenkwam met een grondprijs van 600 gulden per morgen.59 Men had kennelijk groot ver-
trouwen in de nauwkeurigheid waarmee de landmeters hun metingen verrichtten, getuige het
in de kavelcondities gestelde dat eigenaars alleen bij afwijkingen van meer dan 30 vierkante roe-
den per kavel van vijftien morgen voor deze maatregel in aanmerking kwamen, dat wil zeggen
bij afwijkingen groter dan 0,33 procent. In de loop van 1636 vonden de metingen plaats en de
afrekeningen werden in het vierde rekeningboek verantwoord.60 Het totaal aan aanslagen voor
te grote kavels (29.501 gulden) was net iets kleiner dan het totaal aan vergoedingen voor te klei-
ne kavels (30.202 gulden), maar het verschil was klein. Uit de bedragen kan worden afgeleid dat
het verkavelde oppervlak bij de nieuwe metingen circa 700 vierkante roeden, of ruim één mor-
gen, kleiner werd bevonden dan eerst gedacht. Op een totaal van 6090 morgen een haast te ver-
waarlozen percentage en daarmee een indicatie van het vakmanschap van de landmeters. Bij deze
vrijwel kasneutrale operatie werd net iets minder geld onder de investeerders herverdeeld dan
bij de vergoedingen voor afwijkende kwaliteit. Als gevolg van de gehanteerde wijze van boek-
houden gingen de totalen van ‘Ontfangh’ en ‘Uitgeeff’ weer omhoog. 

Netto opbrengst van de omslagen
Als we de balans opmaken dan is met de omslagheffing in de periode tot april 1638, als er
een einde komt aan de periode van hoge investeringsuitgaven, netto een bedrag van 2,2 mil-
joen gulden binnen gehaald (zie Tabel 2). Omgerekend over de 6015 morgen die daaraan
hebben bijgedragen kwam dit neer op een investering van gemiddeld 370 gulden per mor-
gen of ruim 5500 gulden per kavel van vijftien morgen.61

Belangstelling van investeerders
Niet alleen onder de steden, maar ook onder de kapitaalkrachtige inwoners van vooral Alk-
maar en Amsterdam bestond grote belangstelling voor de onderneming. Op grond van de
in de Beemster opgedane succesvolle ervaringen wilde men ook in de Schermer graag zijn
geluk zoeken en het kostte weinig moeite om de 6500 morgen nieuw aan te winnen land aan
de man te brengen. Men verwachtte goede rendementen van de komende investering en be-
hoorde graag tot het selecte clubje participanten. Al snel, kort na de eerste omslag, bleek het
aantal uit te geven morgens ontoereikend om aan de overweldigende belangstelling tege-
moet te kunnen komen. Potentiële investeerders moesten worden teleurgesteld. Op 14 april
1633 werd de hoofdingelanden Kessel en Oudesteyn opgedragen om, voordat zij naar Am-
sterdam zouden gaan om de toezegging van de aan die stad beloofde kavels te bevestigen,
nog eens ‘te besien of enighe overschietende morghens sal bevinden, die men ten profijte
vande burgherij alhier zoude kunnen distribueren’.62
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60 Van de door de landmeters opgestelde overzichten van de per kavel vastgestelde afmetingen zijn geen afschriften be-
waard gebleven.

61 Aangezien de kerk (60 morgen) en Vincent Capelman (vijftien morgen) van omslagen waren vrijgesteld, was er uiteinde-
lijk slechts over 6015 morgen aan omslagen binnengekomen. 



In een aantal gevallen waren zelfs al toezeggingen gedaan, die moesten worden ingetrok-
ken: ‘notable heeren hoope gegeven was, dat d’selve in de dijckagie souden participeren,
ende dat nochtans na repartitie van de genomene ende beraemde grootte van de Schermer be-
vonden werde, dat hetselve daeruyt niet ende gevonden werde’.63 Er zat voor de penning-
meester niets anders op dan de notabele heren voor de ontbrekende 90 morgen een bedrag
van in totaal 4230 gulden uit te betalen, 47 gulden per morgen. De restitutie vond al op 19 mei
1633 plaats. Het bedrag werd onder de post ‘verscheiden saecken’ verantwoord als aankoop
van 90 morgen water. De gerestitueerde 47 gulden kwam overeen met 20 gulden reeds be-
taalde omslag en 27 gulden aankoopprijs. Het toekennen van een zekere waarde aan de
droog te leggen gronden, boven op het bedrag van de in de loop van de tijd betaalde omsla-
gen, blijkt eveneens uit het eerder vermelde gegeven dat ook bij het afkopen van de rechten
op de 395 morgen die de polder tekort kwam, een additioneel bedrag, dit keer 40 gulden per
morgen, boven op het bedrag aan betaalde omslagen werd uitgekeerd.64 Het is opmerkelijk
dat het rekeningboek wel de teruggave van de betaalde omslag en de aankoopprijs vermeldt,
maar dat de ontvangst van de omslag over deze 90 morgen land niet onder de inkomsten zijn
terug te vinden. Ook maakt het eerste rekeningboek geen melding van een inkomstenpost
waaruit blijkt dat de participanten zich voor 27 gulden per morgen hebben moeten inkopen.
Bij de Beemster deed zich een soortgelijke situatie voor. Daar was bij besluit van 9 en 10 juli
1607 een koopprijs van eveneens 27 gulden per morgen vastgesteld en ook daar zijn geen
hiermee samenhangende bedragen in de rekeningboeken terug te vinden.65 De ‘vergoeding’
van 27 gulden kwam daar ‘ten voordeele van de gemeene societeit’, de ‘regering en directie
van de dijkagie’ bestaande uit de vijftien contractanten van het eerste uur. Waarschijnlijk heb-
ben ook de bedijkers van de Schermer de desbetreffende inkomsten in eigen zak gestoken.

In het bij de verkaveling op 25 oktober 1635 opgestelde kavelregister valt terug te vinden
hoeveel grond uiteindelijk aan de individuele investeerders werd toegewezen.66 Alkmaar
spande daarbij de kroon. Zelfs nadat de stad had afgezien van een deel van de haar eerder
toegezegde 700 morgen, toen de polder kleiner bleek te zijn dan eerst gedacht, kwam zij
nog altijd in het bezit van een respectabele 545 morgen. Daarmee werd de stad eigenaar van
niet minder dan negen procent van het polderoppervlak. Ook Amsterdam was met 200 mor-
gen rijkelijk bedeeld. Met het aandeel van de overige steden kwam het stedelijk bezit in de
polder op 1150 morgen, bijna 19 procent van het totaal. Onder de particuliere investeerders
namen Amsterdamse notabelen een prominente plaats in. Tot de top twaalf investeerders,
met ieder 60 morgen, behoorden Dirck Alewijn, Andries Bicker, Nicolaes Cromhout, An-
thoni Oetgens van Waveren, Reynier Pauw, Elias Trip en de weduwe van Hans Rombouts.67

Van de Alkmaarse regenten, die zo’n dominante rol bij de voorbereiding en uitvoering van
de werkzaamheden hadden gespeeld, kwamen slechts Thomas van Egmond van der Nieu-
burch (de latere dijkgraaf) en Pieter Jacobsz. Pauw in de top voor, beide eveneens met 60
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62 RAA, AWS inv. nr. 44, 14 april 1633.
63 RAA, AWS inv. nr. 384, f. 294. 
64 Bij verkoop in 1636 van twee morgen land door de stad Alkmaar werd de verkoopprijs berekend door bij de tot de op dat

moment betaalde omslagen op te tellen ‘het morgen water tot’ 60 gulden: RAA, SA, inv. nr. 554. Dit is een aanwijzing
voor een geleidelijke stijging van de grondprijs.

65 Bouman, Opkomst, bedijking en bloei van de Beemster, 33-36, 46 en 264-265.
66 RAA, AWS inv. 774.
67 Reynier Pauw, raadsheer in de Hoge Raad en hoofdingeland van de Schermer, was de zoon van Reynier Pauw, oud-bur-

gemeester van Amsterdam. Elias Trip kreeg 75 morgen toegewezen.



morgen. De Alkmaarse notabelen waren echter rijkelijk vertegenwoordigd onder de in-
vesteerders met een wat kleiner aantal morgentalen. De grootgrondbezitters hadden voor
hun nieuwe aanwinst diep in de buidel moeten tasten. Op de dag van verkaveling kwam een
grondbezit van 60 morgen overeen met een investering van 16.200 gulden; begin 1638, toen
de polder in financieel rustiger vaarwater was gekomen, was dit bedrag al opgelopen tot
22.200 gulden. Ook voor de welgestelde regenten en kooplieden, met vermogens in een
aantal gevallen van 200.000 gulden of meer, vertegenwoordigden deze uitgaven een be-
hoorlijk bedrag.68 Maar uniek waren investeringen in deze orde van grootte niet. Bij de op-
richting van de VOC had de vader van Reynier Pauw voor 30.000 gulden ingetekend en Ger-
rit Bicker, de vader van Andries Bicker, voor 21.000 gulden.69 Ook bij voorafgaande
inpolderingen hadden deze welgestelde Amsterdammers zich niet afzijdig gehouden. Zo
bezat Andries Bicker 97,5 morgen grond in de Heerhugowaard en Nicolaes Cromhout 82,5
morgen. Deze laatste had als één van de initiatiefnemers van de Beemster in die polder in-
dertijd zelfs 200 morgen verworven. Investeringen in droogmakerijen werden kennelijk als
aantrekkelijke beleggingen gezien. Het kavelregister van de Schermer bevatte nog veel meer
namen van notabelen die ook in andere polders al hun geluk hadden beproefd. De Alk-
maarse burgemeester Matthijs Oudesteyn, één van de initiatiefnemers tot de bedijking van
de Schermer (hij had 30 morgen verworven), bezat liefst 97,5 morgen in de Heerhugo-
waard, Anthoni Oetgens van Waveren (60 morgen in de Schermer) 67,5 morgen en de broer
van Andries Bicker, Cornelis (45 morgen in de Schermer), 60 morgen.70

Het register van eigenaars bevatte echter niet alleen namen van grootgrondbezitters. In to-
taal kwamen de drooggelegde gronden in handen van 265 eigenaars, waarvan het merendeel
zich met een veel kleiner oppervlak tevreden had moeten stellen. Bezittingen van één kavel
(vijftien morgen) kwamen het meest voor, er bevonden zich 99 ingelanden in die categorie.
De vijftien ingelanden onderaan de lijst hadden slechts drie morgen toebedeeld gekregen. 

Wanbetaling
De omslagen werden, na advies van dijkgraaf en heemraden, in de vergadering van hoofd-
ingelanden vastgesteld. Kort na de schriftelijke aankondiging volgde de invordering. Bij
wanbetaling was het aan de dijkgraaf om de verschuldigde lasten naar ‘dijkrecht’ te verha-
len.71 Zeker in de beginperiode zagen de meeste participanten, ondanks het hoge niveau van
de omslagen, kans tijdig aan hun verplichtingen te voldoen. Bij het opmaken van de eerste
rekening in oktober 1634 was op een totaal van ruim één miljoen gulden aan omslagen
slechts 4265 gulden niet op tijd binnengekomen, minder dan een half procent. Wel hadden
de hoofdingelanden nu en dan enige druk moeten uitoefenen. Begin 1634 vonden ze het no-
dig om een vergadering te beleggen waarin de penningmeester een overzicht kon geven van
de ‘pertinente staet vande ontfangh en uitgeve’, en waarin stappen zouden worden bespro-
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68 Voor de vermogens van de welgestelde Amsterdammers uit die tijd zie: J.G.Frederiks en P.J.Frederiks, Kohier van den twee-
honderdste penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631 (Amsterdam 1890); J.G. van Dillen , Bronnen tot de geschie-
denis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam, deel II, 1612-1632 (’s-Gravenhage 1933).

69 Van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie, 61.
70 RAA, AWH inv. nr. 637.
71 Belonje, De Schermeer, 22. Invordering naar dijkrecht diende te worden voorafgegaan door een vonnis van de heemraden.

De dijkgraaf werd door het vonnis gemachtigd de uitstaande schuld met dubbel gewin te innen, dat wil zeggen dat bo-
venop het uit te betalen bedrag een boete van 100 procent werd gelegd. In de praktijk werd vaak met een lagere boete vol-
staan: G. de Vries Azn., Het dijk’s en molenbestuur in Hollands Noorderkwartier, 462-465.



ken om ‘de gebrekige haer penningen aff te vorderen’.72 Op 12 juni 1634 ‘is mede goedge-
vonden tegen de gebreekigen in betalingh van haar ommeslagen te procederen nae ordre’
en twee maanden later werd de penningmeester aangespoord ervoor te zorgen dat ‘de
restanten met de civielste middelen werden geind’. Blijkbaar waren de gebruikte middelen
voldoende om de meeste wanbetalers tijdig tot inkeer te brengen. Eén wanbetalende parti-
cipant werd in de notulen van de vergadering van hoofdingelanden met naam en toename
genoemd: de heer Aelbert Sonck, ridder en vooraanstaand lid van de Hoornse vroedschap,
aan wie bij het op 28 november 1630 tussen de bedijkers en de stad Hoorn getekende ak-
koord twee kavels waren toegewezen.73 Toen in de loop van 1635 bleek dat de polder kleiner
was dan eerst gedacht, behoorde Sonck tot diegenen die werden uitgekocht.74

In de periode tussen oktober 1634 en februari 1636 had de penningmeester meer moeite
met het invorderen van de omslagen. Niet minder dan 27.922 gulden moest in het tweede re-
keningboek als niet ontvangen onder de post ‘restanten’ worden opgenomen, bijna drieë-
neenhalf procent van de totale omslag. In de jaren daarna liep het percentage niet betaalde om-
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72 RAA, AWS inv. nr. 44, 16 januari 1634.
73 Belonje, De Schermeer, 14. Aelbert Fransz. Sonck was vanaf 1625 jarenlang schout van Hoorn.
74 RAA, AWS inv. nr. 385, f. 584.

Afb. 3. Ondertekening door hoofdingelanden, dijkgraaf en heemraden van de eerste rekening van
de Schermer (oktober 1634).



slagen nog veel verder omhoog. In de jaren ’40 zou dit percentage zelfs boven de 25 procent
uitkomen! In de rekeningboeken werden de wanbetalers niet met name genoemd. Er werd
slechts verwezen naar een bijgevoegde lijst. Deze lijsten zijn niet meer aanwezig en het is daar-
om helaas niet mogelijk om na te gaan wie de wanbetalers waren en of het vooral de minder
draagkrachtige ingelanden waren, die hun verplichtingen niet konden nakomen.75 We weten
ook niet in hoeverre de achterstallige betalingen in het daaropvolgende jaar werden voldaan,
of dat deze gedurende een reeks van jaren steeds weer als restanten bij zowel de inkomsten als
de uitgaven werden opgevoerd.76 De penningmeester werd elk jaar opgedragen om de achter-
stallige ‘penningen te vorderen ende inde navolgende reeckening in ontfangh te brengen’.77

Leningen 
Na de omslagen vormden leningen de belangrijkste bron van inkomsten, maar al te diep
heeft men zich niet in de schulden gestoken. De uitstaande schuld kwam op geen moment
boven de 155.000 gulden uit. Deze maximale schuld werd bereikt aan het einde van de hier-
boven beschreven periode van grote investeringen, begin 1638. De op dat moment op alle
landeigenaren drukkende schuld was, vergeleken met het totaal aan geïnde omslagen, wel-
iswaar bescheiden, maar betekende, op een totaal van ruim 6000 morgen, nog altijd een
jaarlijkse rentelast van ruim één gulden per morgen.78

De rekeningboeken geven een gedetailleerd overzicht van de bedragen die in de loop van
de tijd werden geleend en van wie. De via leningen verkregen middelen werden onder ‘Ont-
fangh’ verantwoord als ‘genegotieerde penningen’. In de eerste jaren werd alleen geleend
op de kapitaalmarkt, maar vanaf 1636 werden ook leningen aangegaan met eigenaars van
wie grond was onteigend.79 In plaats van afbetaling in de drie gebruikelijke termijnen werd
met een deel van de landeigenaars overeengekomen de schuld om te zetten in een lening:
‘genegotieerde penningen die gesproten zijn uit cooppenningen van landen’. Voor beide
soorten van leningen gold over het algemeen dezelfde rente, vijf procent per jaar.

Een groot deel van de aangegane schulden werd al snel weer afgelost. Anders dan bij de
verantwoording van de inkomsten waren de rekeningboeken bij het vermelden van de af-
lossingen niet altijd even transparant. Betalingen van rente en aflossingen werden meestal
gezamenlijk vermeld, als ‘uitgeeff ter zake van affgeloste penningen ende betalingen van
rente’, waarbij de bedragen voor rente en aflossing niet altijd afzonderlijk werden opgege-
ven.80 Ook werd niet altijd opgegeven over welke schuld rente werd betaald en over welke ter-
mijn. Het is dan ook lastig om een goed inzicht te verkrijgen in het verloop van de schuld te-
gen de tijd. Een extra complicatie daarbij is dat in latere rekeningen de gegevens van
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75 Vanaf 1644 heeft de stad Alkmaar gedurende een aantal jaren geweigerd haar omslagen te betalen, als protest tegen het
niet nakomen van de oorspronkelijke toezegging om sluizen te bouwen aan de uiteinden van de Noordervaart, bij het
Zeggelis in het westen en bij Schermerhorn in het oosten.

76 De stad Alkmaar voldeed vanaf 1645 wel steeds haar achterstallige betaling, maar hield vervolgens betaling van de nieu-
we omslag in: RAA, SA, inv. nr. 563 en verder.

77 Deze aansporingen, in duidelijk afwijkend handschrift later bijgeschreven, zijn in de meeste rekeningboeken terug te vin-
den naast de desbetreffende, als restant verantwoorde, vordering.

78 155.000 gulden schuld tegen vijf procent rente, omgeslagen over 6130 morgen, komt overeen met een jaarlijkse rentelast
van 1,26 gulden per morgen.

79 Langs de rand van het droog te leggen meer waren grote stukken land aangekocht ten behoeve van de aanleg van de ring-
dijk en ringvaart. Ook werd op een aantal plaatsen ‘oud land’ mee ingepolderd om plaats te bieden aan de op te richten
molengangen.

80 In de meeste gevallen kon aan de hand van de grootte van de bedragen wel een redelijke schatting van de hoogte van de
aflossing worden gemaakt. 



bovengenoemde twee soorten schulden door elkaar liepen. Via een reconstructie van de in-
dividuele schulden bleek het niettemin mogelijk een redelijk nauwkeurig beeld van het ver-
loop van de totale uitstaande schuld te verkrijgen. Om de betrouwbaarheid van de verkregen
resultaten te kunnen toetsen is de resterende schuld bij het afsluiten van de rekeningen op
twee verschillende manieren bepaald (zie Tabel 4). Enerzijds via een cumulatieve benade-
ring, waarbij het saldo van de uitstaande schuld aan het einde van elk rekeningboek werd be-
rekend door uit te gaan van het saldo in het voorafgaande boek, dat te vermeerderen met het
totaal aan nieuw afgesloten leningen in de desbetreffende periode en vervolgens te corrige-
ren voor het totaal aan aflossingen (één na laatste kolom in Tabel 4). Anderzijds kon het to-
taal aan uitstaande leningen bij het afsluiten van de diverse rekeningen worden benaderd via
de in die periode betaalde rente (het totaal aan aflossingen en rente verminderd met de af-
lossingen). Door het rentebedrag te vermenigvuldigen met 20 wordt een indicatie verkregen
van de uitstaande schuld aan het begin van de rekening, en na aftrek van de aflossingen ver-
krijgt men het saldo bij het sluiten van de rekening (laatste kolom in Tabel 4).81 De met deze
twee methodes verkregen uitkomsten liggen, op één uitzondering na, dicht bij elkaar.82

Kleine verschillen kunnen het gevolg zijn van renteperiodes afwijkend van de bij de laatste
methode gehanteerde aanname van één jaar. De resultaten zijn een aanwijzing voor de be-
trouwbaarheid van de door cumulatie verkregen uitkomsten en de met deze methode ver-
kregen bedragen zullen bij de hierna volgende analyse verder worden gebruikt.

In de eerste twee jaar van de bedijking werd met het aangaan van leningen behoedzaam
gehandeld. In de periode tot juni 1635 werd slechts voor een bedrag van 29.068 gulden ge-
leend en bijna de helft daarvan was bestemd voor het aflossen van reeds eerder aangegane
schulden. Bij deze leningen ging het om merendeels kleine bedragen, variërend tussen 100
en 1600 gulden, met als uitschieters twee leningen van respectievelijk 4000 en 6000 gulden. 

Heel anders ging het in de loop van 1635. Op 7 mei 1635 vond een vergadering van het vol-
tallige college van hoofdingelanden plaats, waarbij talrijke belangrijke beslissingen werden
genomen met betrekking tot de infrastructuur van de polder. Als laatste besluit werd geno-
tuleerd dat men het nodig oordeelde een lening van ‘50 a 60 duizend gulden te negotieren,
nae gelegenheyd, voor de tijd van 6 maanden’.83 Het ging om een aanzienlijk bedrag en voor
het onderhandelen en afsluiten van deze lening werden op 2 juni 1635 twee invloedrijke ver-
tegenwoordigers uit eigen kring aangezocht: jonkheer Thomas van Egmont van der Nieu-
burch, die aan het einde van het jaar Maerten Stuyling zou opvolgen als dijkgraaf en Eduard
Jacot van Axele, heer van Dussen, die samen met Matthijs Oudesteyn, het initiatief tot de be-
dijking had genomen.84 In de overgebleven documenten zijn geen aanwijzingen te vinden
waarom men ineens zo’n groot bedrag wilde lenen, afgezien van het feit dat de omslagen in
dat jaar hun piek bereikten. De heren Nieuburch en van Axele kregen alle ruimte om te onder-
handelen: ‘de negotiatie te vorderen voor zodanige tijd en tot zodanige prijs als de gelegen-
heid zal vereisen’.85 De onderhandelaars slaagden erin om nog in dezelfde maand 60.000 gul-
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81 Bij een rente van vijf procent op jaarbasis bedraagt de rente een twintigste deel van de schuld.
82 Een uitzondering wordt gevormd door het bedrag aan schulden berekend uit de gegevens in het vierde rekeningboek.

Voor deze afwijking kan geen verklaring worden gegeven. De bedragen berekend uit de gegevens in het vijfde en zesde
rekeningboek stemmen weer goed overeen met de cumulatief verkregen bedragen. 

83 RAA, AWS inv. nr. 44, 7 mei 1635.
84 De dijkgraaf Maarten Stuyling overleed in oktober 1635. Op advies van de hoofdingelanden werd jonkheer Th. van Egmont

van der Nieuburch door de Staten van Holland als zijn opvolger benoemd. De heer van Dussen was ook bij het afsluiten van
de leningen in 1633 als afgevaardigde opgetreden, samen met zijn collega hoofdingeland Adriaan Dirksz. de Jong.



den op tafel te krijgen, maar moesten daarvoor akkoord gaan met een rente van zes procent
op jaarbasis, beduidend hoger dan de voor de overige leningen overeengekomen vijf procent.
Geldschieter was de Amsterdamse koopman Dirk Wuytiers.86 Het ging om drie aparte obli-
gaties, waarvan er twee, met een gezamenlijke waarde van 48.000 gulden, een looptijd van
een half jaar hadden, terwijl de derde obligatie, ter waarde van 12.000 gulden, een looptijd
had van 12 maanden. De hoge rente vormde voor de hoofdingelanden voldoende reden om,
zodra zich de gelegenheid voordeed, de lening van Dirk Wuytiers af te lossen en om te zetten
in een lening onder gunstiger voorwaarden. Dit keer werd het aan de penningmeester over-
gelaten om nieuwe fondsen te werven. Hij zag kans de eerste twee obligaties ter waarde van
48.000 gulden in december 1635, via een nieuwe lening, af te lossen. Drie welgestelde Am-
sterdamse notabelen, Jacob Hoochkamer, Jacob Bicker en Matthijs Raephorst, bleken geza-
menlijk bereid dit bedrag uit te lenen tegen de meer acceptabele rente van vijf procent.87 De
looptijd van de nieuwe lening bedroeg in eerste instantie twaalf maanden, maar uiteindelijk
zou de uitleentermijn zich over meerdere jaren uitstrekken. Ook de resterende 12.000 gulden
van Dirck Wuytiers werden bij de eerste de beste gelegenheid, in juni 1636, afgelost, en we-
derom werden voor dit doel nieuwe leningen tegen gunstiger voorwaarden afgesloten. 

In de jaren daarna werd vrijwel geen beroep meer op de kapitaalmarkt gedaan. Afgezien van
bovenvermelde transacties werden in 1636 en 1637 nog slechts vijf leningen afgesloten, voor
in totaal 18.600 gulden. In de daaropvolgende jaren 1638 en 1639 was de polder in zoveel rusti-
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85 De noodzaak om op korte termijn extra financiële middelen te genereren kan te maken hebben gehad met de vele kost-
bare infrastructurele werken die in de loop van 1635 hun beslag kregen.

86 Dirck Wuytiers was waarschijnlijk de zoon van de vermogende lakenkoopman Govert Dirksz. Wuytiers: zie J.E. Elias, De
Vroedschap van Amsterdam 1578-1795 (Haarlem 1903).

87 Volgens Elias, De Vroedschap van Amsterdam, werd het vermogen van lakenkoper Jacob Pietersz. Hoochkamer in 1631 op 150.000
gulden geschat. Jacob Jacobsz. Bicker, die in 1637 zou trouwen met een dochter van Andries Bicker, was zoon van Jacob
Jacobsz. Bicker, die bij zijn overlijden in 1626 375.000 gulden naliet. Van Matthijs Raephorst is niet duidelijk of het gaat
om de Amsterdamse schepen met die naam of om dr. Matthijs Willemsz. Raephorst, zoon van de Alkmaarse zeepzieder
Willem Matthijsz. Raephorst en zwager van de in 1635 tot dijkgraaf benoemde Thomas van Egmont van der Nieuburch.

Tabel 4: Leningen, 1633-1640 (bedragen in guldens, naar beneden afgerond).

Rekening Periode Leningen op de kapitaalmarkt
boek nr

nieuwe aflossingen saldo einde
leningen rekening

1 feb 1633 – 9 okt 1634 29068 13455 15613
2 11 okt 1634 – 26 feb 1636 109800 54212 71201
3 26 feb 1636 – 16 apr 1637 11400 15400 67201
4 16 apr 1637 – 8 apr 1638 14000 0 81201
5 8 apr 1638 – 14 apr 1639 0 7000 74201
6 14 apr 1639 – 12 apr 1640 0 0 74201
7 13 apr 1640 – 2 apr 1641 48000 48000
8 11 apr 1641 – 10 apr 1642 4900 4900
9 10 apr 1642 – 9 apr 1643 1750 1750
10 9 apr 1643 – 8 apr 1644 8900 16100

1) berekend door sommatie van de gegevens in deze Tabel (zie tekst)
2) berekend uit gegevens in rekeningboek (zie tekst)



ger vaarwater gekomen dat de uitgaven geheel door omslagen konden worden gedekt.
Aan het uitlenen van geld bij een onderneming als de inpoldering van de Schermer was

een zeker risico verbonden. Voor de kapitaalverschaffers was het daarom van belang dat
hun enige zekerheid werd geboden. In het geval van de leningen van Dirck Wuytiers had de
heer van Dussen zich bij het afsluiten van het contract persoonlijk aansprakelijk gesteld (‘de
pey gelicht opte naem van de heer van Dussen’), de hoofdingelanden hadden de schuldbe-
kentenis daarna mede ondertekend.88 Op 12 november 1635 werd besloten als borg voor een
nieuwe grote lening ‘speciaelijck te mogen verbinden de gronden van de Schermer’. 

Bij de leningen die waren aangegaan door het omzetten van bij landonteigening aangega-
ne schulden, ging het om individueel niet al te grote bedragen. Slechts in een enkel geval ging
het om meer dan 2000 gulden. Toch werd gedurende de jaren 1636 en 1637 op deze manier
voor 74.621 gulden aan leningen afgesloten, een schuld van gelijke orde van grootte als op-
gebouwd op de kapitaalmarkt. Voor de aanleg van de ringdijk en het plaatsen van de molens
had men veel grond moeten opkopen. Zoals hierna nog aan de orde zal komen, vormden de
aankoopkosten van land verreweg de grootste uitgavenpost waar de bedijkers mee te maken
kregen. In de periode tussen begin 1633 en april 1642 bedroeg deze post liefst 667.000 gul-
den. Tegen deze achtergrond bezien werd maar een relatief klein deel van de zo aangegane
schulden in leningen omgezet. Zoals gebruikelijk bij aankoop van grond werd deze niet ge-
lijk in zijn geheel afbetaald, maar werd betaling uitgesmeerd over twee of drie jaar.89 In 1636
restte nog een aanzienlijk bedrag dat in de loop van dat jaar en het jaar daarna afgelost zou
moeten worden. Kennelijk vonden de hoofdingelanden het ongewenst om de ingelanden die
het in de eerste jaren van de polder toch al moeilijk hadden, al te zwaar met omslagen te be-
lasten. Zij kozen er daarom voor een deel van de schuld om te zetten in leningen.90
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88 RAA, AWS inv. nr. 44, 19 juni 1635.
89 Bij deze betalingen in termijnen sprak men van ‘custingen’.
90 RAA, AWS inv. nr. 45, 15 juni 1636.

Na landaankoop in leningen Uitstaande Uitstaande
omgezette schulden schuld einde schuld einde

nieuwe aflossingen saldo einde rekening1 rekening2

leningen rekening

0 0 0 15613 0
0 0 0 71201 73522

23315 0 23315 90516 89920
51306 950 73671 154872 105490

0 3580 70091 144292 147906
0 0 70091 144292 145120

144292
144292
144292
137092

Vervolg tabel 4



Overige inkomsten 
Voornamelijk via omslagen en leningen verschaften de bedijkers zich dus de middelen die
nodig waren om de grote stroom van uitgaven te bekostigen. Waar mogelijk maakten zij
vanzelfsprekend ook gebruik van andere bronnen, maar deze stelden niet veel voor en
brachten alles bijeen nog geen 40.000 gulden in de kas, minder dan twee procent van de ge-
hele investering. Deze inkomsten waren van uiteenlopende aard en zullen hieronder kort
worden toegelicht (zie ook Tabel 2).

Bijdrage Geestmerambacht c.s na vrijstelling van bijdrage aan onderhoud van de Huigendijk 
De Huigendijk, lopende van Oudorp bij Alkmaar in het westen tot Oterleek in het oosten,
heeft eeuwenlang een uitermate belangrijke functie gehad als afscheiding tussen de water-
vlaktes van de Grote Waert en de Schermer. Bij verdwijnen van de dijk zou een enorme
binnenzee zijn ontstaan, met waarschijnlijk rampzalige gevolgen voor de rest van Noord-
Holland. Dijkdoorbraken kwamen herhaaldelijk voor en alleen met grote krachtsinspan-
ning was men in staat de dijk te behouden. Enorme paalconstructies werden aangebracht
om de dijk tegen golfslag te beschermen. Als gevolg van dit alles liepen de onderhouds-
kosten in de loop van de jaren sterk op. Volgens een bepaling uit 1326 moesten de kosten
voor dit onderhoud worden opgebracht door de inwoners van het Geestmerambacht en de
Schager en Niedorperkoggen.91 Bij de bedijking van de Heerhugowaard hadden de bedijkers
van de Heerhugowaard bovengenoemde ambachten toegezegd dat zij de dijk voortaan zou-
den onderhouden. In de overeenkomst was opgenomen dat bij droogmaking van de Scher-
mer het onderhoud weer bij de ambachten zou komen te liggen.92 De bedijkers van de Scher-
mer namen de Huigendijk op in hun ringdijk en waren zich bewust van het financiële
voordeel voor de ambachten nu de last van het onderhoud van de dijk voor hen verviel. In
hun octrooiaanvraag maakten zij hier melding van en zij stelden het redelijk te vinden dat
iedereen die bij de bedijking van de Schermer gebaat zou zijn, zou bijdragen aan de kosten
van het onderhoud van de nieuw aan te leggen dijken.93 Bij de verlening van het octrooi werd
hier niet nader op ingegaan, met als gevolg langdurige onderhandelingen tussen de bedij-
kers van de Schermer en vertegenwoordigers van de twee ambachten. De twee partijen kwa-
men er onderling niet uit en het was uiteindelijk aan de Staten van Holland om een regeling
op te leggen. Op 11 juli 1635 bepaalden zij dat de ambachten en een aantal dorpen 11.000
gulden moesten bijdragen aan de kosten van de bedijking en dan voor altijd van verdere bij-
dragen aan het onderhoud vrijgesteld zouden zijn.94 Als tegenprestatie moesten de bedijkers
3000 gulden uitkeren aan de dijkgraaf van Geestmerambacht, Cornelis van Cromhout, om-
dat hij voortaan zijn inkomsten uit boetes bij de schouw zou mislopen.95

Met de betaling vlotte het niet erg. In het vierde rekeningboek verantwoordde de pen-
ningmeester weliswaar het totale bedrag van 11.000 gulden aan inkomsten, maar in werke-
lijkheid kwam er in de loop van 1637 slechts 2927 gulden binnen.96 In de jaren daarna werd
het resterende bedrag mondjesmaat verder afgelost. 
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91 J.J.M. Beenakker, Van Rentersluze tot strijkmolen (Alphen aan den Rijn 1988), 48. Het meest westelijke dijkvak, ter lengte van
circa 250 meter, werd onderhouden door de Staten van Holland. Zie ook Danner, Van Schermeer-water tot Schermeer-land, 20.

92 RAA, AWH inv. nr. 657.
93 RAA, AWS inv. nr. 774.
94 Danner, Van Schermeer-water tot Schermeer-land, 20.
95 RAA, AWS inv. nr. 386, f. 372.
96 RAA, AWS inv. nr. 387, f. 93.



Verkoop van palen
Nu de Huigendijk aan de zuidkant zijn functie als waterkering had verloren, hadden ook de
hiervoor besproken paalconstructies geen zin meer. De palen vertegenwoordigden een gro-
te waarde en waren nog goed geschikt voor hergebruik. Het lag dus voor de hand de palen te
verwijderen en door verkoop extra inkomsten te bewerkstelligen. Natuurlijk moest worden
gewacht tot de ringdijk was gesloten en het water uit de polder was weggemalen, maar daar-
na werd snel tot actie overgegaan. Ook bij de oude Drechterlandse dijk werden de paalcon-
structies ontmanteld. Hier ging het om een dijkvak ten zuidoosten van Rustenburg. Alles bij
elkaar leverden de palen 6480 gulden op.97 Ook nu weer was niet iedereen even vlot met beta-
len. Een aanzienlijk deel van de opbrengst (1707 gulden) was bij het afsluiten van het tweede
rekeningboek nog niet binnen. Dit is in zoverre verrassend omdat de opkopers van de palen
waarschijnlijk aannemers waren of andere geïnteresseerden die bij de werkzaamheden van
de Schermer betrokken waren, relatief kleine ondernemers van wie het voor de machtige be-
dijkers toch niet al te moeilijk moest zijn om tijdige betaling af te dwingen. Een jaar later, in
april 1637, resteerde nog steeds een vordering van 229 gulden. Pas in het zevende rekening-
boek (1640-1641) kwam de post Huigendijkpalen niet meer in de rekening voor.

Verhuur van land
Na aankoop van de percelen land rond de Schermer kon het verworven land gedeeltelijk nog
voor agrarische doeleinden worden gebruikt. Het niet voor de ringdijk en molens benodig-
de binnendijkse deel zou later, samen met de nieuw gewonnen gronden, worden verkaveld
en ook het buitendijkse deel zou na het gereedkomen van de polder weer worden verkocht.98

Zolang de gronden nog in bezit van de polder waren, werden zij zoveel mogelijk verhuurd.
Vooral in de periode tussen februari 1636 en april 1637 leverde dit een aardig bedrag op,
ruim 10.000 gulden (zie Tabel 2).

Ontfangh van verscheyden naturen
Een post ‘ontfangh van verscheyden naturen’ verschafte de penningmeester een vergaarbak
voor inkomsten van diverse aard. Om grote bedragen ging het niet; 1010 gulden in het twee-
de rekeningboek en in de daarna volgende jaren kwam het totaal van deze post zelfs niet meer
uit boven de 200 gulden. Het meeste geld werd opgebracht door de verkoop van koolzaad, ge-
wonnen op door de bedijkers aangekocht land in de buurt van Schoorldam: 955 gulden.99

Boekhoudkundige inkomsten 
Een aantal ‘Ontfangh’ posten diende slechts een boekhoudkundig doel, maar leverde geen
additioneel geld op. Om inzicht te verkrijgen in het totaal aan middelen dat voor uitgaven
beschikbaar kwam, moeten de in de rekeningboeken vermelde inkomsten voor de desbe-
treffende bedragen worden gecorrigeerd. Het gaat hierbij om vier categorieën van ‘Ont-
fangh’ posten die geen inkomsten genereerden (zie Tabel 5). 

Allereerst waren er de overschotten op de rekening (‘tgeen de rendant bij t slot van de (vo-
rige) rekening is schuldig gebleven’), die in het jaar daarna als inkomsten werden opge-
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97 RAA, AWS inv. nr. 385, f. 26-59. 
98 Deze restanten van landen zijn in 1637 door de landmeters Baert Claesz. en Dirck van der Does stuk voor stuk opgeme-

ten en in kaart gebracht: RAA, AWS inv. nr. 782.
99 RAA, AWS inv. nr. 385, f. 90.



voerd, met als gevolg een dubbeltelling. 
Een tweede categorie betrof de vorderingen aan het einde van de rekening. Alle bedragen

die in een bepaald jaar binnen hadden moeten komen, werden als inkomsten geboekt, ook
als bij het afsluiten van de rekening nog geen betaling had plaats gevonden. Om de boeken
kloppend te maken werden de nog niet ontvangen gelden als vorderingen (‘restanten’) bij
de uitgaven opgenomen en in het daaropvolgende boekjaar weer als ‘restanten’ bij de in-
komsten meegeteld. Ook hier was dus van dubbeltelling sprake. In een aantal gevallen liet
betaling meerdere jaren op zich wachten en ‘restanten’ waarvan betaling uitbleef konden
derhalve in meerdere rekeningen voorkomen, zowel bij de inkomsten als uitgaven.

De qua omvang belangrijkste categorie werd gevormd door de omslagen die ten onrech-
te waren geboekt of die in een later stadium waren terugbetaald. Zoals hiervoor al opge-
merkt ging de penningmeester voor het te boeken bedrag aan omslagen uit van het totale
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Tabel 5: ‘Ontfangh’-posten die geen inkomsten genereerden, 1633-1644 
(bedragen in guldens, naar beneden afgerond)

rekeningboek 1 2 3 4 5
datum afsluiten rekening okt 1634 feb 1636 apr 1637 apr 1638 apr 1639

I Bedragen in guldens

Overschot vorige rekening 797 4492 2713 2322
Vorderingen, weer als inkomsten geboekt

Omslagen 4265 27922 11278 9612
Kavels van betere kwaliteit 666 542
Kavels groter dan 15 morgen 9071
Verkoop van land 2296
Verhuur van land, opbrengst gewassen 355 3200 2767
Verkoop van palen 1707 229 174
Contributie Geestmerambacht c.s. 8073
Vorderingen totaal 4265 29984 15373 32535

Niet ontvangen omslagen
Gronden van de kerk 11050 8300
Gronden van V. Capelman 2550 1500
Gronden van de polder 1700 1000
Terugbetaling van omslagen 122400
Extra contributie voor kavels van betere 

kwaliteit 17750 17750
Extra contributie voor kavels groter 28800

dan 15 morgen
Omslagen totaal 15300 133200 17750 46550

Leningen waar aflossingen tegenover stonden 13455 54212 15400 950
Totaal 28755 192474 67626 65586 34857

II Als procent van de totale ‘Ontfangh’

Overschot vorige rekening 0,1 1,1 1,0 1,5
Vorderingen, weer als inkomsten geboekt 0,4 7,4 5,5 21,2
Niet ontvangen omslagen 1,3 13,9 4,4 16,7
Leningen waar aflossingen tegenover stonden 1,2 5,7 3,8 0,3
Totaal 2,5 20,1 16,7 23,5 22,7



aantal geschatte morgens in de polder. Betalingen door de kerk en Vincent Capelman ble-
ven vanzelfsprekend uit en de als inkomsten geboekte bijdragen werden weer als uitgaven
afgeboekt. Op identieke wijze werd omgegaan met de tien in de beginperiode nog in bezit
van de polder zijnde morgens. Ook de bedragen die werden uitgekeerd om een aantal in-
vesteerders te kunnen uitkopen, nadat was vastgesteld dat het polderoppervlak 410 morgen
kleiner was dan eerst gedacht, kwamen als uitgaven in het tweede rekeningboek terecht, ter-
wijl de oorspronkelijk ontvangen omslagen als inkomsten bleven staan. De financiële cor-
recties die werden toegepast voor kavels van afwijkende grootte of kwaliteit zorgden even-
eens voor een vertekening van het beeld van netto inkomsten en uitgaven. De extra
aanslagen enerzijds en compensaties anderzijds hadden tezamen geen of een te verwaarlo-
zen effect op de kas van de penningmeester, maar de forse bedragen die met de transacties
waren gemoeid werden wel onder respectievelijk ‘Ontfangh’ en ‘Uitgeeff’ geboekt. 
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6 7 8 9 10 totaal rekening
apr 1640 apr 1641 apr 1642 apr 1643 apr 1644 1 t/m 4

4374 6649 7309 5399 6544 8002

7863 7396 15253 6644 17413
137

8554 8318 8042 8013 8013
10448 7809 1863 1978 1472

1946 1807 1616 1015
51

7236 7067 6728 6728 6728
36235 32397 33502 24378 33626 49622

212800
48000 4900 1750 8900 84017

40609 87046 45711 31527 49070 354441

3,7 4,4 6,6 5,5 5,6 0,3
30,4 21,5 30,2 24,9 28,9 1,8

7,7
31,8 4,4 1,8 7,8 3,0

34,1 57,6 41,2 32,2 42,1 12,8

Vervolg tabel 5



Tenslotte was er nog de categorie van leningen waar aflossingen tegenover stonden. Zoals
reeds besproken diende een groot deel van de nieuw aangegane leningen om oude schulden
af te lossen en de betreffende geldstromen vormden dus geen extra inkomsten of uitgaven. In
totaal werd de ‘Ontfangh’ als gevolg van de gehanteerde wijze van boekhouding in de periode
tot april 1638 met bijna dertien procent (354.441 gulden) omhoog gestuwd. De grootste ver-
tekening van het beeld van de inkomsten werd veroorzaakt door de teruggave van de omsla-
gen voor de ontbrekende 410 morgen land (122.400 gulden), de aflossing van leningen (84.017
gulden) en de correcties voor kavels van afwijkende grootte en kwaliteit (64.300 gulden).

Uitgaven
De ‘Uitgeeff‘ besloeg het grootste deel van de rekeningboeken. Duizenden uitbetalingen
werden, voorzien van een toelichting, systematisch opgesomd, netjes gerangschikt naar on-
kostencategorie en datum. Het aantal categorieën varieerde per boek, maar lag in de eerste
jaren steeds boven de 20. De hoeveelheid informatie die aan de individuele uitbetalingen
werd toegevoegd was heel uiteenlopend, maar alles bij elkaar verschaffen de toegevoegde
gegevens ons een gedetailleerde blik op een groot aantal facetten van de bedijking. 

De totalen van de diverse als investeringskosten aan te merken uitgaven zijn in Tabel 6
samengevat. Ter wille van de transparantie is een aantal verwante categorieën samenge-
voegd. Het totaal van deze uitgaven bedroeg circa 2,4 miljoen gulden. Dit bedrag, berekend
via de hiervoor beschreven benaderingswijze, waarbij per categorie van uitgaven is nage-
gaan tot wanneer deze als investeringen konden worden aangemerkt, komt goed overeen
met het investeringsbedrag berekend op basis van de gegenereerde middelen. Voor posten
die onder ‘Uitgeeff’ werden geboekt, maar die geen werkelijke uitgaven waren, is in Tabel 6
gecorrigeerd. In totaal bedroegen deze boekhoudkundige uitgaven ruim 300.000 gulden.
De diverse categorieën van uitgaven verdienen ieder voor zich ruime aandacht. Een inhou-
delijke analyse kan immers licht werpen op een groot aantal nog onbekende organisatori-
sche en technische aspecten. Gezien de status van deze studie zullen wij ons in deze publi-
catie echter beperken tot een korte samenvatting. 

Uit het overzicht in Tabel 6 komt duidelijk naar voren welk een belangrijke rol de uitga-
ven voor aankoop van land hebben gespeeld. De voor de ringdijk en ringvaart benodigde

232 De financiering van een droogmakerij

Tabel 6: Uitgaven, 1633-1642

rekeningboek 1 2 3 4
datum afsluiten rekening okt 1634 feb 1636 apr 1637 apr 1638

Aankoop van land 176774 244919 138245 84686
Ringdijk en ringsloot 337461 71464 17964
Infrastructuur van de polder: wegen,vaarten, sloten e.d. 9131 184345 100578 56844
Molens, inclusief installatie-kosten 165537 129190 26732 950
Materialen 186165 19244 19343
Uitwateringen naar Nauerna en de Zijpe 160770 17822 2526 570
Tractementen, loon en onkostenvergoedingen 38313 50518 25263 9452
Schadevergoedingen 20321 11429 9920 5965
Rente op leningen 10252 8075
Diverse 1686 4412 3603

Totaal



grond werd opgekocht na taxatie door onafhankelijke taxateurs. Ook voor de op de ring-
vaart uitslaande molens werd gebruik gemaakt van ‘oud land’. De grondprijzen in het Noor-
derkwartier waren in de voorafgaande jaren spectaculair gestegen en bedragen van 2000 of
zelfs meer dan 3000 gulden per morgen waren niet uitzonderlijk.100 Aankoop van grond
vormde met 667.000 gulden dan ook verreweg de grootst uitgavenpost, ruim een kwart van
het totaal. De bedragen die moesten worden neergeteld voor landaankoop ten behoeve van
de uitwateringen naar Nauerna en het Jacob Claessen-sluisje zijn hierbij inbegrepen.101

Na aankoop van land waren de grootste onkostenposten gerelateerd aan de aanleg van de
ringdijk en ringvaart (427.000 gulden, achttien procent), de infrastructuur van de polder (vaar-
ten, sloten, wegen, bruggen, 382.000 gulden, zestien procent) en de aanschaf, installatie en
het gebruiksklaar maken van de 52 watermolens (323.000 gulden, dertien procent). De ge-
noemde bedragen geven een enigszins vertekend beeld, omdat lang niet alle materiaalkosten
hierbij zijn inbegrepen. De enorme hoeveelheden hout (balken, delen en sparren) die werden
verwerkt, werden centraal door de hoofdingelanden ingekocht en in de rekeningboeken on-
der de post ‘Materialen’ verantwoord. Dat gold ook voor de meeste andere materialen, zoals
de ijzeren bouten en spijkers waarmee houten onderdelen aan elkaar werden bevestigd en de
duizenden bakstenen waarmee de fundamenten van de molens werden opgemetseld. De post
materialen vergde de aanzienlijke som van 225.000 gulden (9,2 procent).

De uitgaven die verband hielden met de door het Hoogheemraadschap van de Uitwate-
rende Sluizen opgelegde verplichting tot aanleg van brede en diepe uitwateringen van de
Schermerboezem (182.000 gulden) droegen verhoudingsgewijs maar in beperkte mate bij
aan het totaal van de uitgaven (7,4 procent). Hierbij moeten de uitgaven voor aangekochte
gronden echter nog worden opgeteld. Ook met diverse andere instanties, dorpen en parti-
culieren hadden de bedijkers overeenkomsten moeten sluiten, waarin compensatie was toe-
gezegd voor nadelige effecten als gevolg van de inpoldering. De onderhandelingen over de
hoogte van de uit te keren vergoedingen strekten zich vaak over vele jaren uit. De met deze
laatste post samenhangende uitgaven stelden op het totaal niet zoveel voor (64.000 gulden,
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100 Zie voor het verloop van grond- en pachtprijzen in het Noorderkwartier: van der Woude, Het Noorderkwartier, 528 en verder. 
101 In de jaren rond 1660, toen de uitwatering naar het noorden werd afgemaakt, moest voor dit doel opnieuw land worden

aangekocht. De ongeveer 24.000 gulden die hiermee waren gemoeid zijn niet in bovengenoemd bedrag verdisconteerd.

5 6 7 8 totaal % van
apr 1639 apr 1640 apr 1641 apr 1642 totaal

20788 340 493 350 666.595 27,3
426.889 17,5

20083 11233 382.214 15,7
950 323.359 13,3

224.752 9,2
181.688 7,4

6982 5129 135.657 5,6
3028 3900 3080 5879 63.522 2,6
5022 23.349 1,0
1848 11.549 0,5

2.439.574 100

Vervolg tabel 6



2,6 procent), maar legden gezien de aandacht die ze van de hoofdingelanden vroegen, on-
evenredig veel beslag op de managementtijd van de bestuurders. 

Een niet onbelangrijke post, tenslotte, werd gevormd door de uitgaven ‘ter zake van wed-
dens, tractementen ende vacatien’. Dijkgraaf en heemraden kregen een jaarlijks vast te stel-
len beloning voor hun diensten en ontvingen daarnaast, evenals de hoofdingelanden, forse
onkostenvergoedingen.102 Samen met de salarissen van het personeel in dienst van de pol-
der en administratiekosten beliep deze categorie van uitgaven gedurende de investerings-
periode 136.000 gulden (5,6 procent). Als laatste twee, relatief onbelangrijke, posten moe-
ten nog worden genoemd de uitgekeerde rente op leningen (één procent) en een
verzamelpost ‘diverse’ (0,5 procent). 

Rendement 
Aan het slot van dit artikel willen we stilstaan bij de vraag wat de investering heeft opgele-
verd. Na de gunstige ervaringen in de Beemster leefde, gezien de grote belangstelling, de
verwachting dat ook in de Schermer de grondprijzen voor een aantrekkelijk rendement zou-
den zorgen.103 De investeerders hadden diep in de buidel moeten tasten. Tussen 1633 en
1638, toen de polder in financieel rustiger vaarwater begon te komen, hebben de nieuwe lan-
deigenaren gemiddeld 370 gulden per morgen in de nieuwe polder gestoken. Als rekening
wordt gehouden met een renteverlies van vijf procent op jaarbasis, komt daar nog ongeveer
50 gulden bij. Voor een rendement van vijf procent op het geïnvesteerde vermogen en om de
kosten van de jaarlijkse omslag van tien gulden per morgen te dekken zouden de nieuw ver-
worven landen jaarlijks minimaal 30 gulden per morgen moeten opbrengen. De werkelijk-
heid zou aanzienlijk ongunstiger uitpakken. 

Boekhoudingen van boerenbedrijven uit de beginperiode van de polder zijn niet bewaard
gebleven en het is dus niet mogelijk langs deze weg een indruk te krijgen van de behaalde
rendementen. Grond- en pachtprijzen uit de jaren direct na de inpoldering zijn daarentegen
nog wel terug te vinden, zij het in beperkte mate. Zij laten een weinig rooskleurig beeld zien.
De kwaliteit van de nieuw verworven gronden liet te wensen over en lage prijzen waren het
gevolg. Het nieuwe land kon bij lange na niet concurreren met het hoger gelegen oude land,
met als gevolg aanzienlijk lagere prijzen in de polder dan in de nabije omgeving. Ook binnen
de ring van de Schermer waren deze prijsverschillen waar te nemen. Bij het vaststellen in
1642 van de pachtprijs in kavels L 26 tot en met 30, die zowel nieuw als oud land bevatten,
bracht het nieuwe land slechts 7,50 à 10 gulden per morgen op, terwijl voor het eveneens
binnen deze kavels gelegen oude land 25 gulden per morgen kon worden gevraagd.104 Als we
ons realiseren dat de ingelanden in de jaren 1640 alleen al aan omslagen jaarlijks tien gul-
den per morgen kwijt waren, dan is het duidelijk dat genoemde pachtprijzen teleurstellend
waren. In de jaren daarna was er een lichte verbetering zichtbaar. Bedroeg de gemiddelde
pachtprijs in tien verschillende kavels in de Schermer polders I en L in 1642 minder dan tien
gulden per morgen, in de jaren daarna zou het gemiddelde oplopen, via veertien gulden in
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102 In de eerste jaren van de bedijking bedroeg het tractement van de dijkgraaf 1200 gulden per jaar en dat van de heemraden
600 gulden. In latere jaren werden deze bedragen geleidelijk teruggebracht tot de helft. De hoofdingelanden ontvingen
geen vaste beloning, maar hadden evenals de dijkgraaf en heemraden wel recht op onkostenvergoedingen. 

103 Voor de ontwikkeling van grond- en pachtprijzen in de Beemster en Purmer zie G. de Vries Azn., Het dijks- en molenbestuur
in Hollands Noorderkwartier onder de grafelijke regeering en gedurende de Republiek (Amsterdam 1876) 422 en Bouman, Bedijking,
opkomst en bloei van de Beemster, 253 en 267.

104 RAA, SA, inv. nr. 2220.



1645, tot 21 gulden in 1654.105 Daarmee kwamen de pachtprijzen op gelijke hoogte als in de
eveneens met tegenvallers te kampen hebbende Heerhugowaard. Deze prijzen staken schril
af tegen de 40 à 45 gulden die verpachte landerijen in de Beemster rond 1645 opbrachten.106

Met de grondprijzen was het niet veel beter gesteld. Restanten van nog in bezit van de pol-
der zijnde kavels brachten in 1637 tussen de 481 en 690 gulden per morgen op.107 Voor de ho-
ger gelegen oude gronden in de Blokkers, ten zuidwesten van Driehuizen, en op het vroe-
gere schiereilandje de Bosch bij Oudorp lagen de prijzen iets hoger, 750-807 gulden.108 In
1638 deed de stad Alkmaar een deel van haar pas verworven gronden van de hand voor be-
dragen variërend tussen de 424 en 475 gulden per morgen.109 Het waren prijzen die de eer-
der betaalde omslagen nauwelijks dekten. In 1645 was de waarde van de grond iets geste-
gen, tot tussen de 510 en 800 gulden per morgen, maar deze toename was nauwelijks
voldoende om de extra betaalde omslagen te compenseren.110 In de Heerhugowaard was de
situatie niet veel beter. Ook daar lagen de prijzen in 1644 en 1645 rond 600 gulden per mor-
gen.111 In vergelijk met de bannen in de nabije omgeving lag de grondprijs in de nieuwe pol-
der extreem laag. Bij aankoop in 1633 van de strook grond rondom de Schermer hadden de
bedijkers tussen de 1720 en 3600 gulden per morgen moeten betalen.112 Alles duidt op een,
althans in de beginperiode, inferieure kwaliteit van de landerijen in de Schermer. 

In de jaren daarna trad nauwelijks verbetering op. De economie was over zijn hoogtepunt
heen en grondprijzen in het hele Noorderkwartier zouden na een piek rond 1650 aan een
langdurige afdaling beginnen.113 Ook de Schermer ontkwam niet aan de malaise. In 1748,
ruim 100 jaar na de bedijking, lagen de pachtprijzen die Alkmaar voor zijn kavels in polder
L ontving op hetzelfde lage niveau als een eeuw eerder: circa 7,50 gulden per morgen.114 De
bedijking mag op velerlei gebied een succes zijn geweest, technisch, organisatorisch en ze-
ker ook wat betreft de veiligheid voor het omringende land, financieel gezien heeft de pol-
der niet opgeleverd waar het de bedijkers en hun mede-investeerders toch in de eerste plaats
om te doen was geweest: een gezond rendement op een risicovolle investering. Het enige
voordeel dat de bestuurders van de polder uit deze ongewenste situatie konden putten is dat
zij steeds weer een gewillig oor vonden voor hun tot ver in de 18de eeuw bij de Staten inge-
diende verzoeken om verlenging van vrijstelling van belastingen. In niet mis te verstane be-
woordingen stelden zij in 1745, meer dan een eeuw na de droogmaking, dat ‘de bedyking
van de Schermer voor de Onderneemers is geweest van gantsch nadeelige uitslag, door de
gefrustreerde verwagting omtrent den aard en valeur der Landen, welkers intrinsique
waardye bevonden werd op verre na niet te kunnen opweegen’ tegen alle kosten.115 De onder-
houdskosten bleven ‘soo considerabel en swaar’ op de ingelanden ‘vallen, dat deselve by or-
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105 RAA, SA, inv. nrs. 2221 en 2222.
106 Bouman, Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster, 274. Correctie voor de uiteenlopende groottes van de morgen in de ge-

noemde polders doet geen afbreuk aan de vermelde conclusies. 
107 RAA, AWS inv. nr. 387, f. 14 en verder.
108 RAA, AWS inv. nr. 388, f. 16-20.
109 RAA, SA, inv. nr. 2232.
110 RAA, SA, inv. nr. 2221.
111 Kavels F-6 en F-5 brachten in 1644 en 1645 respectievelijk 613 en 640 gulden per morgen op: RAA, SA, inv. nr. 2220. Voor

een beschrijving van de slechte kwaliteit van de gronden in de ‘miserabele polder van de Heer Huygenwaert’ zie J. Belon-
je, De Heer-Hugowaard – een geschiedenis van den polder (Amsterdam 1929) 32-35. 

112 RAA, AWS inv. nr. 384, f. 318 en verder. 
113 Van der Woude, Het Noorderkwartier, 530 en verder.
114 RAA, SA, inv. nr. 2227.
115 RAA, SA, inv. nr. 2233. Het betreft hier een verzoek uit 1745.



dinaire tyden meer als genoeg zyn om de Schermer den rug in te ryden’. Daar kwam nog bij
dat ‘de Landeryen door het verder en verder voortlopen van het onoverwinlijke Unjer, het
schadelijk Hoefblad en ander quaad Gewas, waar mede de Polder van den aanbeginne al is
besmet geweest, van tyd tot tyd merkelijk deterioreren’. Waarschijnlijk was op de Schermer
hetzelfde van toepassing wat de bestuurders van de Heerhugowaard in een soortgelijk
schrijven aan de Staten in 1674 hadden laten weten, dat ‘door de ongeluckige Dijckagie seer
vele Ingelanden sijn geruineert’.116

Samenvatting en conclusies
Dankzij de in uitstekende staat bewaard gebleven rekeningboeken van de polder Schermer is
het goed mogelijk gebleken om een gedetailleerd inzicht te verkrijgen in het financiële reilen
en zeilen van de polder ten tijde van de bedijking. De rekeningen verschaffen, voor zover valt
na te gaan, een betrouwbaar en volledig beeld van enerzijds de inkomsten en anderzijds de
vele duizenden uitgaven, systematisch gerangschikt naar onkostencategorie en datum van
betaling. Samen met de resoluties van de vergaderingen van hoofdingelanden en nog enkele
andere documenten stellen zij ons in staat de gang van zaken ten tijde van de bedijking te re-
construeren en een beeld te verkrijgen van de gigantische dynamiek van de onderneming. 

De bedijkers voerden een conservatief financieel beleid. Jaarlijks werd een klein overschot
genoteerd en men stak zich niet al te diep in de schulden. Het animo om te mogen partici-
peren in de toch risicovolle onderneming was groot en ruim 90 procent van de benodigde
middelen werd via een systeem van omslagen door de participanten bijeengebracht: ruim
2,2 miljoen gulden. Bijna een vijfde deel daarvan was afkomstig van steden uit de nabije om-
geving en van de stad Amsterdam, die kans hadden gezien om als tegenprestatie voor hun
steun aan de bedijking aanzienlijke hoeveelheden grond in de polder te verkrijgen. Onder de
grootste particuliere investeerders bevonden zich vooral Amsterdamse en Alkmaarse nota-
belen. Het kavelregister met de namen van de nieuwe grondeigenaars kende echter niet al-
leen grootgrondbezitters, een groot aantal van de in totaal 265 investeerders had slechts een
bescheiden oppervlak toegewezen gekregen.

Leningen vormden de enige andere inkomstenpost van betekenis, maar de totale uit-
staande schuld kwam niet boven de 155.000 gulden. De overige inkomsten, minder dan
40.000 gulden, waren afkomstig uit diverse bronnen en stelden op het geheel niet veel voor.
In totaal werd door de penningmeester voor de bedijking een bedrag van ongeveer 2,4 mil-
joen gulden bijeengebracht. Onder de investeringsuitgaven vormde de aankoop van oud
land de grootste kostenpost, meer dan een kwart van het totaal. 

De ontwikkeling van de grondprijzen na het droogvallen van de polder was teleurstellend
en het rendement op de investering voldeed dan ook geenszins aan de hooggespannen ver-
wachtingen. 

236 De financiering van een droogmakerij

116 RAA, AWH inv. nr. 151. Voor een landeigenaar in die polder was het volgens de bestuurders niet mogelijk ‘behoorlijcke
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gens hetzelfde schrijven niet meer op dan 78 gulden per morgen, ‘jae oock eenige alleen acht- en-veertig gulden thien
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De rekening gepresenteerd
Een onderzoek naar de rendabiliteit van een Zuid-Hollandse droogmakerij: 

de Lisserpoelpolder

De vraag naar onderzoek betreffende de rendabiliteit van 17de-eeuwse droogmakerijen is reeds enkele de-
cennia geleden gesteld. Deze vraag kan gezien worden als een onderdeel van de bredere sociaal-econo-
mische geschiedschrijving die vragen stelt omtrent het algemene investeringsklimaat en -niveau in de
Gouden Eeuw. Hoewel het specifieke onderzoek naar investeringen in en rendabiliteit van droogmake-
rijen zonder meer past binnen de thematische verruiming in de waterstaatsgeschiedenis verkeert het gro-
tendeels nog in een embryonaal stadium. Voorbereidend werk, waaronder een uitgebreide archiefpros-
pectie, heeft al wel plaats gevonden maar nog niet geleid tot concrete onderzoeksresultaten. In dit artikel
wordt een aanzet hiertoe gegeven. Hierbij wordt een methodologie voorgesteld die de bronnenproble-
matiek, zoals deze in gemelde vooronderzoeken wordt gesignaleerd, tracht te omzeilen. Deze methodo-
logie wordt naderhand toegepast op een Zuid-Hollandse droogmakerij (de Lisserpoelpolder). Niet alleen
leidt deze toepassing tot een evaluatie van de methodologie zelf maar brengt zij eveneens meer inzicht in
de rendabiliteit van droogmakerijen.

Inleiding1

Zoals gebruikelijk binnen de geschiedschrijving heeft ook in de waterstaatsgeschiedenis
een continue historiografische ontwikkeling plaats waarbij waterstaatshistorici steeds weer
nieuwe onderzoeksvelden en invalshoeken verkennen. Tot voor enkele decennia waren
binnen deze tak van de geschiedbeoefening een tweetal stromingen te onderscheiden: de ju-
ridisch-institutionele en de historisch-geografische benadering. De eerste hield zich bezig
met de studie van instellingen en rechtsregels, de tweede concentreerde zich voornamelijk
op ontwikkelingen in het landschap. Tegenwoordig gaat de aandacht uit naar een bredere
waaier van thema’s, die tot uiting komt in een meer geïntegreerde visie op het hele histori-
sche gebeuren. Steeds meer studies verschijnen die de waterstaat portretteren als een com-
plex samenspel van politieke, economische, sociale en ecologische lijnen.2

De financiële aspecten van de waterstaatsgeschiedenis komen in de hedendaagse litera-
tuur frequenter aan bod. Hoewel de roep naar dergelijke studies al veel vroeger klonk,3 is pas
in de laatste jaren een duidelijk waarneembare trend in die richting merkbaar. In de zoek-
tocht naar een integrale waterstaatsgeschiedenis kon een cruciaal element als financiën niet
langer terra incognita blijven. Het ligt immers voor de hand dat wanneer de waterstaat in re-
latie tot socio-economische facetten als grondbezit en grondgebruik bestudeerd wordt, de
vraag gesteld wordt hoe waterwerken gefinancierd werden en welke omvang de daaraan ge-
koppelde kapitalen hadden. Uit verschillende publicaties is immers gebleken dat de relaties
tussen dergelijke factoren interessante aanknopingspunten bieden om veranderingen in de

Siger Zeischka

1 Met dank aan C.A. Davids, P.J.E.M. van Dam, M. van Tielhof en N. Mazeure voor hun commentaren en suggesties.
2 Exemplarisch hiervoor zijn de bijdragen over waterstaat in verschillende tijden en ruimten in het Jaarboek voor Ecologi-

sche Geschiedenis (2001).
3 A. van der Woude, Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van weste-

lijk Nederland van de late Middeleeuwen tot het begin van de 19e eeuw (1972) deel 1, 49.



waterstaat te interpreteren en te verklaren. Zowel T. Soens4 (met betrekking tot de Vlaamse
kustvlakte in de Late Middeleeuwen) als P. van Cruyningen5 (met betrekking tot West-
Zeeuws-Vlaanderen in de 17de en 18de eeuw) leggen expliciete verbanden tussen ontwikke-
lingen in de landbouw, de eigendomsverhoudingen en de relatie stad-platteland. Vanuit an-
dere invalshoeken is eveneens interesse voor financiële aspecten van waterschappen. Zo zijn
bij het verklaren van technologische veranderingen (de analyse van) financiële motieven
nooit ver weg (geweest).6

Reeds in 1974 werd de aandacht op dit braakliggend onderzoeksterrein gevestigd.7 Met
name de inspanningen van L. Noordegraaf dienen hier onder de aandacht te worden ge-
bracht. Deze bracht met een lezing Van der Woudes oproep enkele jaren geleden nogmaals
in herinnering en pleitte voor een grondige studie waarbij enerzijds de financiën van de wa-
terstaatkundige organisaties worden doorgelicht en anderzijds het landbouwbedrijf in
macro-economisch en bedrijfseconomisch opzicht onder de loep wordt genomen, aange-
zien de financiële situatie van de waterschappen primair afhankelijk is van hoe er werd ge-
boerd.8 Verder gaf Noordegraaf ook de nodige impulsen aan het onderzoek door aan de
Universiteit van Amsterdam een omvangrijk vooronderzoek te laten uitvoeren, gericht op
een inventarisatie van het aanwezige bronnenmateriaal in Noord-Holland.9

In onderhavig artikel, dat gebaseerd is op onderzoeksresultaten uit mijn lopend promo-
tieonderzoek naar ontwikkelingen in de waterstaatstechnologie tussen ca. 1500 en 1850, wil
ik een bijdrage leveren aan dit ontluikende onderzoeksdomein en een poging ondernemen
om de rendabiliteit van een droogmakerij in te schatten. Hierbij richt ik de aandacht in de eer-
ste plaats op lange termijnontwikkelingen. De hoofdvraag die aan de basis van dit artikel ligt
is immers: hoe evolueerden de kosten en baten die een droogmakerij genereerden? Op de achter-
grond plaats ik een vergelijking met andere beleggingen. In eerste instantie wordt ingegaan
op de investeringsmogelijkheden in de eerste helft van de 17de eeuw en de plaats die droog-
makerijen daarbij innemen. Vervolgens worden enkele methodologische aspecten nader toe-
gelicht. In de laatste paragraaf introduceer ik vooreerst de casus die ik zal behandelen en ver-
volgens richt ik de aandacht op het cijfermateriaal dat deze casus laat aanbrengen.

Investeren in de 17de eeuw: een beknopt overzicht
De kapitaalsaccumulatie die voor de Gouden Eeuw zo kenmerkend was, maakte grote in-
vesteringen mogelijk. In 1600 schreef de historicus Everard van Reyd al dat ‘de landen over-
vloeyden met gelt en goet ende ale die in officiën ende regiering waren, konden rijck wer-
den, indien zy’t zochten’.10 Globale schattingen laten zien dat 17de-eeuwse droogmakerijen
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4 T. Soens, ‘Het waterschap en de mythe van democratie in het Ancien Régime. Het voorbeeld van de Vlaamse Kustvlakte
in de Late Middeleeuwen’, Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis (2001) 39-56.

5 P. van Cruyningen, ‘Waterbeheer, landbouw en samenleving in West-Zeeuws-Vlaanderen in de 17e en 18e eeuw’, Jaarboek
voor Ecologische Geschiedenis (2001) 57-66.

6 Zie bijvoorbeeld: H.W. Lintsen, ‘Van windbemaling naar stoombemaling: innoveren in Nederland in de negentiende
eeuw’, Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek (1985) 48-63.

7 Zie noot 3.
8 L. Noordegraaf, ‘Droogmakerijen en bedijkingen in Noord-Holland (16de-19de eeuw). Financiën en economie’, voordracht
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9 De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden op het internet: http://cf.hum.uva.nl/geschiedenis/publicaties/ droogmakerijen.
10 Geciteerd in J. de Vries en A. van der Woude, The first Modern Economy. Success, failure and perseverance of the Dutch economy,

1500-1815 (Cambridge 1997) 535, noot 1.



bijzonder kapitaalintensieve investeringen waren. Wat de grootte van de bedragen betreft,
kunnen deze investeringen zonder meer de vergelijking met enkele fundamentele pijlers
van de toenmalige economie doorstaan. De Vries en Van der Woude stellen dat de droog-
makerijen een investeringsbedrag van minstens tien miljoen gulden vertegenwoordigen,
veel meer dan het startkapitaal van de voc.11 Men kan het belang van droogmakerijen in deze
niet ontkennen maar anderzijds moet men ze toch ook niet overschatten. R. Unger verge-
leek het investeringsniveau in verschillende sectoren van de 17de en 18de-eeuwse Holland-
se economie en kwam tot de vaststelling dat investeringen in de graanhandel nog veel gro-
tere sommen opslokten. Zo werd in dezelfde periode gemiddeld jaarlijks ruim drie miljoen
gulden in de roggehandel naar de Baltische staten geïnvesteerd.12 Natuurlijk zijn deze voor-
beelden niet de enige beleggingsmogelijkheden geweest. De vele buitenplaatsen in de duin-
streek tussen Den Haag en Haarlem of aan de Vecht en in het Gooi zijn evenzeer typerende
voorbeelden, hoewel het hierbij meer om bestedingen dan om beleggingen of investeringen
gaat. Niettemin waren graanhandel, droogmakerijen en de voc waarschijnlijk wel de meest
kapitaalintensieve investeringen.

Wat de algemene investeringslust onder stedelijke elites in de eerste helft van de 17de
eeuw betreft, bestaat er weinig twijfel. Remmingen om grote bedragen uiterst speculatief te
beleggen lijken niet echt aanwezig geweest te zijn. Frappant is bijvoorbeeld de ware Tulpo-
manie die in deze periode ontstond en waarbij zulke bedragen omgingen dat een ‘financië-
le correctie’ in de zin van een Wallstreetcrash avant-la-lettre wel moest optreden. Verder bleken
Amsterdamse kooplieden bereid de voc gelden ter beschikking te stellen nog vóór voor-
gaande vloten terug waren. Handig hierbij was dat de beleggers het bedrag ook niet direct
hoefden te storten. Voorts deed de voc ook in haar beginperiode reeds beroep op leningen
om haar expedities te kunnen financieren.13 We kunnen stellen dat op dit punt enige gelijk-
enissen met droogmakerijen aan te treffen zijn. Zo hoefden beleggers ook in polders de ka-
pitalen niet in één enkele keer op tafel te leggen. Deze werden immers door verschillende
omslagen geïnd. Tegelijkertijd kon het voorkomen dat naast deze omslagen ook via lenin-
gen geld in de onderneming gepompt werd. We verwijzen hierbij naar de bijdrage van Han
van Zwet in dit themanummer, waarin deze materie evenzeer aan bod komt.

In de literatuur kunnen we een aanzet vinden om beide investeringen tegen elkaar af te
wegen. De winstmarges die beleggers in de voc konden begroeten zijn vrij goed bekend. In
de periode 1602-1622 werd een jaarlijks dividend van tien procent uitgekeerd; de aandeel-
houders waren niettemin ontevreden omdat dit achterbleef bij hun verwachtingen.14 Voor de
periode 1602-1650 werd het gemiddelde dividend per jaar op 16,5 procent berekend, de vol-
gende halve eeuw bedroeg het jaarlijkse gemiddelde negentien procent. Voor de jaren 1700-
1780 was dit 20 procent.15 Deze cijfers geven slechts een heel vaag en algemeen beeld, want
in werkelijkheid vertoonden de dividenduitkeringen sterke fluctuaties. Op lange termijn
bleek de voc tot 1780 een winstgevende belegging te zijn. Of dit voor droogmakerijen ook
het geval was, is alles behalve zeker. Hoewel nauwkeurig cijfermateriaal ontbreekt, is bij
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14 Gaastra, Geschiedenis, 23.
15 J. P. de Korte, De jaarlijkse financiële verantwoording in de VOC (Leiden 1984) 68-72.



sommige auteurs wel enige twijfel over de rendabiliteit gerezen. Enkele factoren in de 18de
eeuw zouden voor landeigenaars een bijzonder slechte economische situatie gecreëerd heb-
ben. Te denken is aan de drastisch teruglopende prijzen in de agrarische sector en de dra-
matische impact van verschillende veepestepidemieën die de opbrengst danig deden kelde-
ren. Daartegenover zouden zwaardere (reële) belastingen en weinig flexibele polderlasten
staan. De som van deze ontwikkelingen kon volgens Van der Woude in de extreme situatie
van de jaren 1740 en 1750 de landeigenaar een negatief grondinkomen bezorgen.16 Illustra-
tief voor het mogelijk weinig renderende karakter van droogmakerijen is de overweging om
de Heerhugowaard op te geven en weer onder water te zetten.17

Noordegraaf wees in zijn eerder vermelde lezing reeds op de achterliggende motieven om
tot droogmaking over te gaan. Agrarische overwegingen zoals een grote vraag naar grond
(wat op zich weer terug te voeren is op de economische ontwikkelingen in de eerste helft van
de 17de eeuw), waterstaatkundige overwegingen die erop gericht waren het gevaar op over-
stromingen vanuit de binnenwateren terug te dringen (dit argument geldt waarschijnlijk
veel sterker voor Noord-Holland gezien de grotere aanwezigheid van vrij grote binnenwate-
ren), speculatiezucht, een gebrek aan alternatieve investeringsmogelijkheden, risicosprei-
ding, status en prestige hebben zonder twijfel elk voor hun deel de investeerders tot hande-
len aangezet. De rol van institutionele beleggers (zoals steden, gast- en weeshuizen)
verdient evenzeer de nodige aandacht. Inzonderheid in Noord-Holland lijkt dit een heel be-
langrijk fenomeen te zijn.18 Het blijft evenwel moeilijk om deze motieven in de bronnen
terug te vinden. De formuleringen in octrooiaanvragen en in de uiteindelijke octrooien zelf
behandelen doorgaans heel uitvoerig het algemeen belang van de ondernemingen. Zonder
dit te ontkennen, moeten ook persoonlijke motieven meegespeeld hebben die echter moei-
lijk te traceren zijn, mede door de slechte bewaring van archieven.

Het achterhalen van rendabiliteit van droogmakerijen: de ultieme mission impossible?
In bepaalde gevallen ligt de zaak vrij eenvoudig. Een groep investeerders legt een meer
droog en hoopt met de nieuwe gronden winst te maken, hetzij door te verkopen, hetzij door
ze te verpachten. In principe zou het in een dergelijk geval vrij gemakkelijk moeten zijn om
de rendabiliteit van deze beleggingen te berekenen. In andere gevallen liggen de zaken
enigszins anders, in het bijzonder wanneer polders door een groep landbouwers gesticht
werden in de hoop de vernatting tegen te gaan, om op deze wijze de belangen van de veeteelt
te vrijwaren. In dat geval moet een betekenisvol surplus aan agrarische productie optreden
zodat de kosten van de polder hierdoor gedekt kunnen worden. Zo niet, dan kan men niet
van een rendabele onderneming spreken. Het vaststellen van die rendabiliteit is een heikel
punt aangezien de hiervoor noodzakelijke gegevens moeilijk te vergaren zijn. In het bijzon-
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der landbouwopbrengsten in de vroegmoderne tijd zijn op lokaal niveau zo goed als niet te
reconstrueren. Op regionaal niveau kan men gebruik maken van de archieven van stedelijke
instellingen (bijvoorbeeld gegevens omtrent de waag of opbrengst van imposten) maar het
reconstrueren van jaarlijkse landbouwopbrengsten is zo goed als onmogelijk gebleken, ze-
ker op polderniveau. Mutatis mutandis kan hetzelfde gezegd worden van de 18de-eeuwse ge-
reglementeerde veendroogmakerijen. De continuïteit tussen de periode van vervenen en de
daaropvolgende droogmaking, waarbij evenzeer een element van belegging meespeelt,19 is
een voldoende reden om bij een onderzoek naar de rendabiliteit van dit soort polders ook de
financiële aspecten van het vervenen in het verhaal te betrekken. Het zou dus raadzaam zijn
om in een dergelijk geval de opbrengsten van veenactiviteiten te bekijken, al lijkt ook op dit
vlak met betrekking tot lokale studies een bronnenprobleem niet uit te sluiten.

Door verschillende auteurs wordt wel eens gewezen op gebrekkig bronnenmateriaal met
betrekking tot de kant van de investeerders. H. Danner en F. Kappers bijvoorbeeld hebben
aan de Universiteit van Amsterdam een uitgebreide bronnenprospectie uitgevoerd met be-
trekking tot de Noord-Hollandse droogmakerijen. Zij zochten naar bronnenmateriaal dat
kon dienen om een onderzoek naar de financiën te realiseren. De resultaten vielen tegen.
Particuliere archieven bleken moeilijk op te sporen en eens gevonden bleken ze weinig
bruikbaar materiaal te bevatten.20 Het is echter zeer de vraag of men met het zoeken naar ar-
chieven van investeerders niet op een dood spoor terecht is gekomen. Het bronnenpro-
bleem is te groot om nauwkeurige analyses toe te laten. De kans nieuw archiefmateriaal aan
te treffen wordt gering geacht.21 Wil men de rendabiliteit op welke termijn dan ook enigs-
zins nauwkeurig inschatten, dan kan men evenwel niet om het feit heen dat men moet kun-
nen beschikken over bronnen die de historicus inlichten over de jaarlijkse fluctuaties van
kosten en opbrengsten. Dat deze in privé-archieven wel eens willen ontbreken hoeft geen
belemmering te zijn. Een meer abstracte aanpak van het probleem kan ons op dit punt voor-
uit helpen en is in wezen reeds enkele malen aan de orde gesteld. Opnieuw was het Van der
Woude die een bruikbare aanzet gaf.

Waaruit bestaat deze meer algemene benadering? Het komt erop neer dat het onderzoek
op een abstracter niveau wordt gevoerd waarbij enkele economische parameters door de tijd
heen gevolgd worden. Door een inschatting van zuiver economische variabelen verruilt men
het financiële wel en wee van de historische enkeling voor een discours dat zich richt op de
economische rendabiliteit van polders in het algemeen. Het vraagstuk wordt hierdoor in
principe veel minder een bronnenprobleem. Bovendien kan deze aanpak aanspraak maken
op een grotere geldigheid aangezien de kans op vertekeningen door de eventuele grillighe-
den van het individu tot nul wordt teruggebracht. Deze aanpak kan men zonder veel pro-
blemen concretiseren. Het volstaat voldoende betrouwbaar materiaal te vinden over enkele
parameters om een behoorlijke inschatting van de rendabiliteit te kunnen maken. Bronnen
die de onderzoeker inlichten over de jaarlijkse kosten zijn ten overvloede aanwezig. De gro-
te massa polderrekeningen is bijna niet te overzien. Deze rekeningen vormen een perfect
uitgangspunt om jaar in jaar uit de gedane investeringen of kosten te traceren. Wat betreft
17de- en 18de-eeuwse droogmakerijen kan men hieraan toevoegen dat de rekeningen van de
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fase van de droogmaking doorgaans bewaard bleven zodat ook de grootte van de initiële in-
vesteringen gereconstrueerd kan worden. Aan de andere kant kan men voorbij gaan aan de
problematiek rond landbouwopbrengsten en zich concentreren op het produceren van
pachtprijsreeksen. In navolging van Van der Woude kan daarbij een beroep gedaan worden
op de archieven van stedelijke instellingen zoals wees- en gasthuizen.22 Deze hadden im-
mers heel frequent wat grondbezit in polders dat verpacht werd. Door in de administratie
van deze instellingen op zoek te gaan naar hun inkomsten uit het verpachten ontkomt men
niet aan het probleem van onnauwkeurige gegevens over agrarische output. Men verkrijgt
niettemin een accuraat beeld van de lokale economische evoluties en van de opbrengsten die
het land voortbracht. Dit laatste punt dient enigszins genuanceerd te worden aangezien de
waterschapslasten wel eens in de pachtprijzen verrekend werden, zodat de netto-opbrengst
wat lager uitviel. Het betreft het verschil tussen het vrijgeldsysteem en het eensgeldsysteem.
In het eerste geval betaalde de pachter zelf de waterschapslasten (en ook andere (staats)be-
lastingen). In het eensgeldsysteem betaalde de pachtheer de lasten en verrekende die in de
pachtsom.23 Tot slot kan opgemerkt worden dat het onderzoek zich niet tot 17de-eeuwse
droogmakerijen hoeft te beperken. Met een dergelijke aanpak kan ook de rendabiliteit van
‘klassieke’ 16de- en 17de-eeuwse polders (waarbij een groep landbouwers of grondeigena-
ren gezamenlijke inspanningen leveren om hun land te omkaden en eventueel van bemaling
te voorzien om aldus de waterstand kunstmatig te reguleren) gereconstrueerd worden. Ver-
der opent dit perspectief ook mogelijkheden voor onderzoek naar de 18de-eeuwse droog-
makerijen ten gevolge van vervening.

Wel wijs ik er op dat met de bovenstaande methode slechts heel abstracte resultaten be-
komen kunnen worden. Immers, er wordt volledig voorbijgegaan aan factoren die onzui-
verheden in de hand werken, bijvoorbeeld evoluties in de grondmarkt. Dit element is noch-
tans van cruciaal belang, niet alleen omdat de grotere vraag naar grond in het begin van de
17de eeuw een rol heeft gespeeld bij het besluiten tot droogmaken van vele wateren, maar
ook omdat men op vragen rond het resultaat van belegging uiteindelijk toch naar zulke fac-
toren moet terugkeren. Het handelen van de tijdgenoot (zowel zijn investeren als zijn acti-
viteiten op de onroerend goedmarkt) zal alleen maar te begrijpen zijn wanneer niet alleen
kosten en baten maar ook de onroerend goedmarkt zelf in het verhaal betrokken worden.
Onderzoek schijnt uit te wijzen dat het grondbezit van stedelingen in droogmakerijen tot
1750 in dezelfde families bleef, al is ook hier bijkomend onderzoek wenselijk.24

Om een antwoord te vinden op de gestelde vraag moeten we twee variabelen op lange
termijn kunnen volgen, namelijk de baten en de kosten. Het eerste kan aan de hand van
pachtprijzen ingeschat worden. Voor de kosten is het beter om met de omslagen van de pol-
der te werken aangezien dit de in werkelijkheid betaalde kosten zijn. Het is vanzelfsprekend
mogelijk dat polders een jaar met rode eindcijfers de rekening afsloten maar dit tekort werd
in het volgende jaar ingeschreven als uitgave. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor over-
schotten. Werken met de totale uitgaven die de rekeningen opgeven kan om deze reden ern-
stige verstoringen veroorzaken. Aanvullend zal ervoor gezorgd moeten worden dat de varia-
belen te vergelijken zijn, bijvoorbeeld door beide variabelen af te zetten tegen een vaste
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22 Ibidem, 325-337.
23 Ibidem, 328.
24 L. Kooijmans, Onder Regenten. De elite in een Hollandse stad, Hoorn 1700-1780 (Amsterdam 1985) 102-103; M. Prak, Gezeten bur-
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eenheid als een oppervlakte-eenheid. Pas wanneer men beschikt over de omslag per morgen
en de pachtprijs per morgen wordt het mogelijk de vergelijking tussen baten en kosten te
maken.

De Lisserpoelpolder: de geknipte casus?
Ik zal nu trachten een beginnend antwoord te formuleren aan de hand van het voorbeeld van
de Lisserpoelpolder. Eerste geef ik een korte schets van deze polder en haar financiële or-
ganisatie waarna ik inga op de investeerders die het belangrijkste bronnenmateriaal aan-
dragen: de Leidse kerken. Het tweede gedeelte van deze casus behelst de behandeling van
het kwantitatief materiaal. Ter verantwoording wil ik inbrengen dat het bij deze polder om
een relatief eenvoudige casus gaat. Het relevante bronnenmateriaal is in voldoende mate
aanwezig en behoeft niet al te veel complexe bewerkingen waardoor de onderzoeksresulta-
ten niet aan slagkracht verliezen. Met dit voorbeeld van een Zuid-Hollandse polder hopen
we dit onderzoeksveld te verbreden naar een ruimere regio dan alleen die van de Noord-Hol-
landse droogmakerijen. 

De Lisserpoelpolder is één van de weinige 17de-eeuwse droogmakerijen in Zuid-Holland.
In vele opzichten is deze droogmakerij geenszins te vergelijken met haar noordelijke ver-
wanten, al was het maar door haar zeer kleine oppervlakte van slechts enkele honderden
morgens en haar wat grillige vorm. De Lisserpoel was een verzameling watertjes die via twee
smallere doorgangen (de Greveling en het Hellegat) in verbinding stonden met het Haar-
lemmermeer (zie Afb. 1). In 1622 werd aan de Leidse kerken het octrooi tot droogmaking
verleend. Al snel konden intekenaren een aantal kavels kopen waardoor zij mede-investeer-
ders werden. Deze lieden kwamen uit Amsterdam, Leiden en Haarlem. De kleine polder
werd in eerste instantie drooggemalen met een molengang van twee wipmolens met schep-
raderen. Deze eerste droogmaking was reeds in 1624 voltooid. In datzelfde jaar werd de
grond verkaveld en in cultuur gebracht.25 Rampspoed bleef helaas niet lang uit. Kort na de
eerste droogmaking volgde al snel een tweede aangezien de polder na amper een jaar al weer
onder water stond. In het daaropvolgende decennium werd de molengang opgegeven en de
twee molens werden omgebouwd tot vijzelmolens. Toen in 1675 de polder andermaal onder
water stond, werd een nieuwe achtkante vijzelmolen gebouwd – een molen die overigens
nog steeds bestaat. Deze kwam ter vervanging van één van de wipmolens. De andere wip-
molen bleef behouden tot in de 19de eeuw. Verdere overstromingen vonden nog plaats in
1725 en 1804.26 Over het landgebruik in de polder is weinig bekend. In de eerste jaren na de
droogmaking werd op zijn minst getracht graan te telen, maar het is zeer de vraag hoelang
men dit heeft kunnen volhouden. Waarschijnlijk volgde al snel de omschakeling op veeteelt.
Een enkele archiefbron geeft aan dat in 1626 nog wel haver werd geteeld maar dat de polder
eveneens met veel beesten bewaydt werd.27

Door haar geringe omvang heeft de Lisserpoel een heel andere exploitatievorm gekend
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25 Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden (hierna Rijnl.), Archief van de Lisserpoelpolder (hierna ALPP), inventaris
563, Verzoek tot verkaveling, 17 augustus 1624.

26 Over het exacte tijdstip waarop de vervijzeling plaatsvond is geen uitsluitsel te geven. Het octrooi voor de vijzel dateert van
25 april 1634. Indien de plicht tot uitvoering (‘exploitatiedwang’) ook in dit geval normaal in acht genomen werd mag
men aannemen dat de vervijzeling in 1634/35 plaatsvond (G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de
16e-18e eeuw (1940) 24 en 196). In de rekening over de jaren 1645-1646 wordt melding gemaakt van de verkoop van een
oude vijzel. Rijnl., ALPP, inv. nr. 1. De vervijzeling vond dus tussen 1634 en 1645 plaats.

27 Rijnl., ALPP, inv. nr. 44, Rekwesten om vrijdommen, 1651-1805.



dan die gangbaar was in Noord-Holland. De kleine schaal liet niet toe uitgewerkte geome-
trische verkavelingspatronen te ontwerpen en ook grote boerderijcomplexen werden ver-
moedelijk niet gebouwd.28 Evenmin werd er voorzien in infrastructuur zoals kerken, pasto-
rieën of schoolhuizen. In de Lisserpoel werden deze niet gebouwd vanwege de nabijheid van
andere dorpskernen. Een polderhuis kwam er ook niet, de vergaderingen hadden door-
gaans plaats in Leiden (bij een van de kerkmeesters thuis of ten tijde van de droogmaking in
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28 Met uitzondering van één boerderij is hierover geen archivalisch materiaal voorhanden. Waarschijnlijk verpachtten de
stedelijke eigenaren hun gronden aan de bevolking van de dorpen Lisse en Sassenheim. Ook hierover is echter geen bron-
nenmateriaal voorhanden, waardoor het gissen blijft naar de exacte exploitatievormen in de Lisserpoel.

Afb. 1. Fragment van een kaart van Rijnland (1745). Linksonder staat Leiden afgebeeld, de rechter-
bovenhoek toont de zuidelijke kant van het Haarlemmermeer. Ten westen hiervaan (op de kaart
omlijnd) ligt de Lisserpoelpolder (bron: Archieven van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Oud
Archief Rijnland, inv.nr. 159



de kerken zelf) of in een nabij gelegen herberg te Lisse. Anders was dit ten noorden van het
IJ, waar deze gebouwen ten koste van het polderbestuur wel voorkwamen.29

De financiële organisatie van de polder was weinig gecompliceerd. De gelden, zowel deze
om de droogmaking te bekostigen als de latere ‘werkingskosten’, werden middels omsla-
gen bijeengeharkt. Het is niet bekend wie – eigenaar of pachter – uiteindelijk voor deze om-
slagen opdraaide. Noch de bronnen uit het polderarchief, noch de weinige informatie over
pachten geven hierover iets prijs. De inning van deze omslagen was de bevoegdheid van de
penningmeester. Deze hield een nauwkeurige administratie bij en stelde de rekeningen op.
Ook met betrekking tot de betaling van belastingen (morgengeld, verpondingen) speelde de
penningmeester een belangrijke rol.30 Deze gelden werden verrekend in de jaarlijkse omslag
en behoorden dus tot de normale uitgaven van de polder. Dit verklaart mede waarom de Lis-
serpoel in elke belastingadministratie zo goed als volledig ontbreekt.31 Tot 1689 betaalde het
polderbestuur de belastingen met de poldergelden aan het ambachtsbestuur van Lisse. Van-
af 1690 kwam hier verandering in. Het ambachtsbestuur verloor haar competentie in deze
en belastingen werden sindsdien volledig door de penningmeester van de polder geadmi-
nistreerd. Vanaf toen werden de belastingen rechtstreeks door de penningmeester van de
polder en niet meer via het ambachtsbestuur overgemaakt. Dezelfde wijziging deed zich
ook voor in de Zoetermeerse Meerpolder, een droogmakerij uit 1615.32 Het is de vraag waar-
om de bevoegdheid inzake staatsbelasting in droogmakerijen aan de ambachtsbesturen
werd ontnomen. 

Eventuele boetes voor vergrijpen tegen het polderreglement werden evenwel niet door de
penningmeester maar door de poldermeesters geïnd.33 De penningmeester was immers
vaak een stedeling die niet altijd ter plaatse kon zijn om een boete direct te innen. Het
spreekt voor zich dat naar aanleiding van bovenvermelde overstromingen de polder steeds
weer vrijdom van belastingen vroeg (en verkreeg). Zo was men in de 17de eeuw langer on-
belast dan belast! Net zoals het geval was met overheidsbelastingen, zo kon men ook van
waterschapslasten vrijgesteld worden. Elke Rijnlandse polder diende jaarlijks een som aan
het Hoogheemraadschap te betalen voor het onderhoud van de sluizen bij Spaarndam. Van
dit zogeheten morgengeld was men ten tijde van het octrooi eveneens vrijgesteld maar in ge-
val van verder onheil heeft de Lisserpoel nooit meer vrijstelling van de morgengelden weten
te bekomen.

De bronnensituatie voor deze polder is zeer gunstig waardoor de financiën van de polder
vrij goed in kaart kunnen worden gebracht. Voor de jaren rond de eerste en tweede droog-
making (1622-1629) zijn de rekeningen bewaard gebleven. Vanaf 1645 kan een doorlopen-
de reeks rekeningen opgesteld worden tot ver in de 19de eeuw.34 Op zestien jaar na is de
reeks volledig te noemen. De rekeningen geven een beeld van inkomsten en uitgaven van de
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29 J.J. Schilstra, Schermerland (Schermerhorn 1971) 15.
30 Rijnl., Oud Archief Rijnland (hierna OAR), archiefnummer 50 en archief van de Lisserpoelpolder, archiefnummers 17 en

19, Polderreglementen 1625 en 1650)
31 In de morgenboeken ontbreekt elke informatie over de Lisserpoel.
32 Rijnl., ALPP, inv. nr. 44: Rekwesten om vrijdommen, 1651-1805.
33 Zie noot 27.
34 De rekeningen van de jaren 1622-1629 vormen een aparte reeks. De rekeningen voor de jaren 1645-1654 zijn te vinden in

de bestuursnotulen voor diezelfde jaren (Rijnl. ALPP, inv. nrs. 1 en 2). Vanaf 1654 kan men een beroep doen op de af-
zonderlijke rekeningen (Rijnl. ALPP, inv. nrs. 85-342). Dubbels hiervan zijn te vinden in het archief van het Hoogheem-
raadschap Rijnland (Rijnl., OAR, inv. nrs. 5735-5737).



polder. Hoewel deze dus waardevolle informatie bevatten om het financiële wel en wee op
lange termijn nauwkeurig te analyseren hebben we voor dit onderzoek genoeg aan de onaf-
gebroken reeks omslaggelden die deze rekeningen verschaffen.

De motor achter de gehele onderneming waren de Leidse kerken. Zij hadden van het Leid-
se stadsbestuur de eigendomsrechten van de voormalige vroonwateren – wateren in het be-
zit van de grafelijkheid – gekregen die als viswateren benut werden. De kerkmeesters wilden
met de opbrengst van de droogmaking in de eerste plaats voorzien in het onderhoud van
hun kerkgebouwen. Een aangrenzend watertje werd met akkoord van de eigenaar – Johan
van Duivenvoorde – in het project betrokken. Hij behield zijn eigendom nadat de poel was
drooggemaakt. De rest kwam de kerken toe en zij waren het dan ook die de kavels in uitgif-
te brachten en de bedragen van de intekenaars incasseerden. Zelf hielden de kerken nog en-
kele kavels in eigendom, die zij later zouden verpachten. Voor de intekenaren was de beta-
ling van de kavels nog maar een eerste investering, want de eigenlijke droogmaking werd
door iedereen (kerken, Johan van Duivenvoorde en intekenaren) gefinancierd. Eenieder
droeg bij in verhouding tot datgene waarvoor zij hadden ingetekend. Alle andere kosten
werden nadien morgen-morgensgelijk omgeslagen. Uit het polderarchief blijkt niet of de
eigenaars dan wel de pachters deze omslagen dienden te betalen. Aangezien bestuursnotu-
len vrijwel volledig ontbreken is het niet mogelijk een zicht te krijgen of zij hun positie van
ingeland ononderbroken konden verzilveren en omzetten in een heemraadschap. Van en-
kele penningmeesters, die aan de hand van de rekeningen wel geïdentificeerd konden wor-
den, is gebleken dat zij betrokken waren bij de Leidse kerken maar deze verbanden zijn
geenszins als een constante te beschouwen. Hoe dan ook hebben dergelijke evoluties wei-
nig belang in dit verhaal. Belangrijk is wel dat juist in het archief van de kerken te Leiden
bronnen berusten die in dit onderzoek van cruciaal belang zijn. Het gaat met name om re-
keningen waarin ook de pachten die zij voor hun bezittingen in de Lisserpoel ontvingen
werden opgeschreven.35 Dit zijn de enige bronnen die de onderzoeker rechtstreeks toegang
verschaffen tot het economisch leven in de Lisserpoel. Ik ben me er van bewust dat vanwe-
ge het bronnenmateriaal een ‘perspectiefloze’ analyse niet volledig uit te sluiten is maar dit
hoeft geen grote belemmering te zijn. Integendeel, indien men erin slaagt om via deze weg
tot extrapoleerbare gegevens te komen kan men toch uitspraken doen over de economische
rendabiliteit van polders, los van de historische actoren.

Het cijferwerk: de sleutel naar het antwoord
Nu de casus is voorgesteld kan worden overgegaan tot de presentatie en analyse van de cij-
fergegevens. Eerst worden de kosten besproken, waarbij om brontechnische redenen de ja-
ren van de droogmaking en de daaropvolgende lange termijnbewegingen afzonderlijk be-
handeld zullen worden. Hierna volgt een bespreking van de baten, die ik zoals aangegeven
baseer op pachtprijsreeksen opgesteld aan de hand van het archief van de Leidse kerken.
Deze worden naderhand vergeleken met pachtprijzen die in de polderrekeningen voorhan-
den zijn. Als de kosten en baten eenmaal gereconstrueerd zijn, kan de eindafrekening ge-
maakt worden en krijgt men zicht op de rendabiliteit van de Lisserpoel. Hierbij zullen ook
de eventuele foutenmarges en de nodige nuanceringen worden aangekaart.
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35 Gemeentearchief Leiden (hierna GL), Archief van de Nederlands Hervormde Kerkvoogdij (hierna NHK), archiefnum-
mers 724 en 725.



De initiële investeringen: de jaren van droogmaking (1622-1629)
Nadat het droogmakingsoctrooi verkregen was, werden, nog voor de polder daadwerkelijk
drooggemaakt was, de verschillende kavels uitgegeven en konden de benodigde inkomsten
omgeslagen worden. Voor de kopers van de kavels betekende deze aankoopsom dus slechts
een begin. Het is vooralsnog niet geheel duidelijk wat met hun koopsommen gebeurde. In
de polderrekeningen zijn ze niet te vinden. Het valt niet uit te sluiten dat deze gelden naar de
Leidse kerken gingen die immers de verkopers waren. Ook in het geval van andere droog-
makerijen is hieromtrent nog geen definitief uitsluitsel te geven.36 Zodra het consortium van
droogmakers gevormd was kon met de droogmaking begonnen worden. In de periode
1622-1629 werden 28 omslagen geheven. Deze vertegenwoordigden een bedrag van 91.999
gulden; een peuleschil in vergelijking met de ruim vier miljoen gulden die de droogmaking
van de Schermer zou hebben gekost.37 Met deze veelvuldige omslagen werd 97,4 procent van
alle inkomsten vergaard.

Het is mogelijk om na te gaan of deze investering duurder of goedkoper waren dan soort-
gelijke investeringen in Noord-Holland. J. Schilstra berekende dat de droogmaking van de
Schermer 650 gulden per morgen had gekost.38 Volgens de berekeningen van Han van Zwet
was dit echter 370 gulden per morgen.39 Hoe hoog lag dit bedrag in de Lisserpoel? Voor de
berekeningen40 maak ik een onderscheid tussen de periode van de eerste droogmaking en
de tweede droogmaking. Wanneer de tweede droogmaking voltooid was, is niet bekend.
Sommige bronnen spreken van 1626,41 terwijl in de rekeningen in het voorjaar van 1627 nog
betalingen ‘voor het stoppen van het gat’ verschijnen. Nemen we enkel de jaren 1622-1624
in rekening dan bedraagt het investeringsniveau afgerond 173 gulden per morgen. Be-
schouwen we de periode 1622-1627 dan is dit opgelopen tot 307 gulden per morgen. Dit ni-
veau is goed vergelijkbaar met wat volgens Van Zwet in de Schermer werd gepompt. De
kosten lagen daar iets hoger, wat ondermeer aan een verschil in bemaling te wijten kan zijn.
De Schermer werd met 52 zware achtkante molens bemalen, tegenover twee wipmolentjes
in de Lisserpoel. In tweede instantie moet ook gewezen worden op de veel uitgebreider in-
frastructuur die de bedijkers in de Schermer uitbouwden (behalve kerken en dies meer ook
een stenen sluis, twee overtomen en enkele zware bruggen). Deze elementen duwden het in-
vesteringsniveau in de Schermer omhoog. De verhouding tussen de lengte van de dijk en de
oppervlakte van de droogmakerij was echter gunstiger in de Schermer.
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36 Kappers, De kost gaat voor de baat uit, 19.
37 Schilstra, Schermerland, 17.
38 Ibidem.
39 H. van Zwet, ‘De financiering van een droogmakerij in de 17de eeuw. Een financiële analyse van de bedijking van de Scher-

meer, 1633-1638’, (in dit themanummer). Uit zijn bijdrage blijkt evenwel niet of kosten met betrekking tot de bouw van
niet-waterstaatkundige elementen (bijvoorbeeld kerken) uit de berekening zijn gehouden. Dit kan mogelijk het verschil
in de uitkomst van Schilstra en Van Zwet verklaren.

40 We wijzen erop dat deze berekeningen gebaseerd zijn op de opgaven van inkomsten, hetgeen dus daadwerkelijk geïn-
vesteerd werd. Baseren we ons op de uitgaven dan zijn de respectievelijke bedragen 169,7 gulden en 303,5 gulden per
morgen. Berekenen we de bedragen voor de periode 1622-1629 dan komen we via de inkomsten op een bedrag van 372
gulden per morgen en via de uitgaven op 366,1 gulden per morgen.

41 Het gaat hierbij om een anoniem verslag van grootschalige fraude en ontduiking van belastingen dat opgesteld was naar
aanleiding van administratief geruzie in de late jaren 1670. Het relaas dateert van 1679 en het is niet uit te sluiten dat de
schrijver van het stuk zich een jaar vergist (Rijnl. ALPP, inv. nr. 44, Rekwesten om vrijdommen, 1651-1805). Pas in 1627
is de eerste melding van haverteelt in de polder (Rijnl. ALPP, inv. nr. 83).



De jaarlijkse kosten: omslagen op lange termijn (1645-1856)
Was de polder eenmaal drooggemaakt, dan werd de werking van de polder in normale om-
standigheden gefinancierd door de omslagen. Aanvullend konden opbrengsten van de ver-
koop van bijvoorbeeld oude molenonderdelen, schouwboeten en dies meer in ontvangst
worden gebracht maar deze inkomsten deden zich lang niet elk jaar voor en de omvang van
deze bedragen was niet groot vergeleken met de omslagen. In bijzondere gevallen kon ook
een beroep gedaan worden op de kapitaalmarkt door leningen aan te gaan. Overigens doen
deze opbrengsten ook niet terzake bij een reconstructie van de rendabiliteit. 

Grafiek 1 geeft weer hoe de omslag evolueerde en hoeveel guldens per morgen jaarlijks in
de polder werden gepompt.

Grafiek 1: Evolutie van de jaarlijkse omslag in de Lisserpoelpolder (1645-1856)42

De overstromingen van 1675 en 1725 zijn duidelijk als pieken herkenbaar. Opvallend daar-
bij is dat de financiële aansleep van deze calamiteiten in tijdsduur beperkt is gebleven. Een
significant hogere omslag die gedurende enkele decennia aangehouden werd, komt daarbij
niet voor. De kleinere pieken tussen grofweg 1770 en 1820 doen zich voor als gevolg van en-
kele technische vernieuwingen. Hierbij moet gedacht worden aan het ‘verstenen’ van brug-
gen of het vernieuwen van enkele molenonderdelen (ondermeer het verstenen van voor- en
achterwaterlopen). De renovatie van de resterende wipmolen in 1819 heeft eveneens de no-
dige financiële inspanningen gevraagd. 

De langetermijnontwikkeling laat overigens ook zien dat de impact van de algemene eco-
nomische conjunctuur quasi nihil was. Zoals eerder aangestipt vertoonden polderkosten
een grote mate van stabiliteit. Van de spectaculaire daling die zich na 1660 in vele parame-
ters manifesteerde, is hier geen spoor terug te vinden. Hoewel men tussen 1645 en circa
1830 een licht stijgende trend kan waarnemen en van jaar tot jaar wel enige kleinere schom-
melingen kunnen optreden, overheerst toch de stabiliteit. De stijgende trend deed de nomi-
nale omslag per morgen echter wel verdubbelen. Bedroeg deze rond 1660 gemiddeld vier tot
vijf gulden, 150 jaar later was dit opgelopen tot gemiddeld 9,5 gulden. Na 1830 zette een da-
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42 Rijnl., ALPP, inv. nrs. 85-342 (jaarlijkse rekeningen van de polder).
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ling in. Deze werd ondermeer veroorzaakt door het buiten werking stellen van de overge-
bleven wipmolen.

Indien we de totaalsom maken van de jaarlijkse omslag dan werd in de gehele periode van
1645 tot 1856 een totaal van 476.247,9 gulden in de Lisserpoel geïnvesteerd. Per morgen is
dit zo’n 1872,7 gulden. Tellen we hierbij de omslag die voor de jaren 1622-1629 betaald wer-
den (362,7 gulden per morgen) dan bedraagt de som 2235,4 gulden per morgen. Hierbij moet
opgemerkt worden dat de som die investeerders betaalden om één of meerdere kavels te kopen
niet in de berekeningen is opgenomen en dat voor de jaren 1630-1644 geen cijfergegevens voor-
handen waren. In 1629 werd door de polder voor een totaal aan 1264 gulden omslagen geïnd,
in 1645 was dit 1015 gulden (respectievelijk circa vijf en vier gulden per morgen). Nemen we
aan dat de stabiliteit in deze jaren ook aanwezig was en houden we een omslag van 4,5 gul-
den per morgen aan, dan komt bovenop de 2235,4 gulden nog eens 72 gulden per morgen
hetgeen het totaal over de periode 1622-1856 op 2307,4 gulden per morgen brengt.

De baten: pachtprijzen
Nu de hoogte van de investeringen is vastgesteld, wil ik de aandacht vestigen op de baten van
de poldergrond. Deze kunnen op basis van twee bronnenreeksen vastgesteld worden. Ener-
zijds zijn er de eerder genoemde archieven van de Leidse kerken. Anderzijds heeft de polder
zelf ook een aantal zaken verpacht die eveneens aanleiding geven tot het opstellen van
pachtprijsreeksen.

Enkele bronnen uit het archief van de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Ge-
meente te Leiden lichten ons in over de economische verhoudingen in de polder wat althans
de kerkelijke belangen betreft. Bewaard zijn een tweetal blafferds aan de hand waarvan de
exploitatievorm en -voorwaarden en economische schommelingen kunnen worden ge-
schat. Naast deze twee bronnen zijn er nog de rekeningen van de rentmeesters. De rent-
meester van de kerken handelde daarbij de huren en pachten binnen Leiden af maar even-
eens alle zaken op het platteland (bezittingen van Zoeterwoude en Wassenaar tot Lisse).
Dankzij de combinatie van deze bronnen is het mogelijk een ononderbroken reeks pacht-
prijzen op te stellen van 1629 af tot 1731. De kerken bezaten vanaf 1655 land in zowel de Lis-
serpoel als in de naastgelegen Roversbroekpolder.43 In totaal gaat het om 31 morgen, 2 hond
en 33 roeden wei- en hooiland met een woning, hooiberg en schuur.44 De andere blafferd
geeft meer informatie prijs en wel over de omstandigheden waarin de landen verpacht wer-
den. Hierbij merken we op dat deze informatie enkel slaat op de periode 1700-1732. Elk half
jaar diende de huurder de helft van de huur te betalen. In 1715 werd het geheel slechts voor
één jaar verhuurd, en wel onder voorwaarde dat mocht er onder het vee van de huurder
overmatige sterfte optreden en er maar 24 koebeesten overbleven de huurder 100 gulden
korting kreeg. Indien al het vee zou sterven dan zouden de kerkmeesters een vergoeding re-
gelen. Ook in 1716, 1717 en 1718 werd het land voor één enkel jaar verhuurd, waarbij de
huurder steeds dezelfde bleef. Vanaf 1719 werd de termijn weer vijf jaar. Wel werd als voor-
waarde gesteld dat in het geval de huurder tussentijds overleed, zijn echtgenote de rest van
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43 Dat de verpachte gronden ook landen in de Roversbroek omvatten komt doordat een pachter, Gerrit Poelgeest, zijn pacht
in 1655 niet kon betalen waarop hij zijn 8 hond en 33 roeden in de Roversbroek aan de Kerken ‘schonk’.

44 De bron vermeldt dat de oppervlakte volgens de verponding als volgt is: Lisserpoel: 21 morgen en Roversbroek: 9 mor-
gen 1 hond 16 roeden. GL, NHK, inv. nr. 725.



de termijn zou uitdienen. Met betrekking tot de daaropvolgende vijf jaar (1724-28) wordt
vermeld dat de huurder de verpondingen en andere ongelden zelf diende te betalen. In ge-
val de huurder overleed, zou het contract onmiddellijk beëindigd worden. Kennelijk is dit
wat er gebeurde aangezien reeds in 1727 een nieuwe huurder ten tonele verschijnt. In de
laatste huurtermijn, 1727-1731, werd de woning van de landen gescheiden want zij werd tot
mei 1732 verhuurd. Ook bij deze termijn vermeldt de bron expliciet dat de huurder voor alle
ongelden moest opdraaien.45 Ondanks het afwentelen van deze lasten moet deze boerderij
geen goudmijn zijn geweest want op 8 december 1731 verkochten de Leidse kerken al hun
bezittingen in beide polders. Met deze verkoop verdwenen de Leidse kerken als grondeige-
naren in de polder. Nadien kwamen ze ook niet langer in de rekening voor. Dat er gegron-
de redenen zijn om aan te nemen dat het voor landeigenaren in de eerste decennia er bepaald
niet rooskleurig uitzag werd reeds aangestipt. In de Lisserpoel lag dit niet anders. Pachtter-
mijnen worden ingekort, er werd rekening gehouden met veesterfte en tot overmaat van
ramp overstroomde de Lisserpoel. Ook worden in de latere contracten expliciet de ongelden
en verpondingen op de schouders van de huurders geschoven (vrijgeld). Of dit voordien an-
ders was is moeilijk te achterhalen. Mogelijk ligt het aan de scribent. Maar het beantwoordt
evenwel niet aan de verschuiving van vrijgeld naar eensgeld die Van der Woude in verband
brengt met agrarische moeilijkheden. Zo zouden landeigenaren geconfronteerd worden
met enorme achterstallige betalingen en daarom de voorkeur geven aan eensgeld.46

Aan de hand van de gegevens uit de blafferds kan worden berekend hoeveel pacht per
morgen betaald werd. Indien we dit afzetten tegen de omslag uit de polderrekeningen, krij-
gen we een eerste indicatie van de financiële rendabiliteit van de polder. Hierbij zij opge-
merkt dat bij de pachtprijzen de landen van de Lisserpoel en de Roversbroek samengeno-
men zijn en ten tweede wil ik er op wijzen dat de pachtprijs ook de huur van de woning bevat
– wat de resultaten in dit geval niet weinig kan beïnvloeden. Om dit laatste te verhelpen heb
ik de volgende berekening gedaan. Ervan uit gaande dat bij de verkoop in 1731 de landen van
de twee polders dezelfde intrinsieke waarde hadden, kan het aandeel van de woning in de
verkoop van het land enigszins ingeschat worden. Als deze verhouding bekend is, kan die
geëxtrapoleerd worden naar de pachtprijzen en zo bekomen we grofweg (aangezien grond-
en huishuur mogelijk niet voor 100 procent gelijklopend evolueerden) de pachtprijzen voor
de gronden, die dan kan omgezet worden tot gulden per morgen. Aan de hand van de in-
formatie over de waarde ten tijde van de verkoop47 kon de volgende verdeling worden vast-
gesteld: het huis in de Poel vertegenwoordigde 35,8 procent van de waarde; de landen in de
Poel 44,7 procent en in de Roversbroek 19,5 procent. Rekenen we zoals vermeld de pacht-
prijzen om naar gulden per morgen dan krijgen we waarden zoals uiteengezet in Grafiek 2.

In tegenstelling tot de evolutie van de omslagen is hier wel de economische conjunctuur
duidelijk zichtbaar. De stijgende trend van pachtprijzen hield aan tot 1660 waarbij het prijs-
niveau in deze slordige 30 jaar zo’n 43 procent steeg. Nadien zette een daling in die eerst nog
relatief gematigd was, vermoedelijk in de hand gewerkt door de het feit dat de pachtcon-
tracten over een termijn van vijf jaar liepen. De overstroming van 1675 betekende de door-
braak van de negatieve trend. De schommelingen rond 1690 zijn het gevolg van administra-
tieve strubbelingen want in werkelijkheid bleef de pachtprijs ongewijzigd. Nogmaals wil ik
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45 GL, NHK, inv. nr. 724.
46 Van der Woude, Leven met geschiedenis, 328.
47 De Lisserpoel bracht 3300 gulden op, de bezittingen in de Roversbroek 802.



erop wijzen dat slechts voor de laatste jaren met zekerheid kan worden gesteld dat het om
vrijgeld gaat. Hoe de pachtprijs per morgen nadien evolueerde is nogal koffiedik kijken. Met
name het diepste dieptepunt blijft buiten beschouwing. Voor Noord-Hollands weideland
kon de prijs van 1750 slechts 30 procent bedragen ten opzichte van het niveau van een eeuw
eerder. Tegen 1800 zou de nominale prijs nog steeds slechts een slordige 60 procent bedra-
gen van het niveau van 1650.49

Grafiek 2: Evolutie van de pachtprijs per morgen weiland in Lisse (1629-1731)48

Aan de hand van de polderrekeningen kon een reeks opgesteld worden die wel doorloopt tot
1856 maar die de verpachting van het grasgewas van de Poellanen betreft (Zie Grafiek 3).
Aangezien deze in omvang niet wijzigden kan de reeks als een consistent geheel gezien wor-
den. Het is echter zeer de vraag of deze reeks een betrouwbare graadmeter is met betrekking
tot de pachtprijsevolutie van weilanden.

Grafiek 3: Evolutie van de pachtprijs van de lanen in de Lisserpoel (1654-1856)50
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48 GL, NHK, inv. nrs. 724-725.
49 De Vries en van der Woude, Modern Economy, 535-536, zie aldaar onder meer grafiek 11.8.
50 Bronnen: zie noot 42.
51 Cijfers op basis van de bronnen aangehaald in noot 42.
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Globaal genomen vertonen de grafieken van de weilanden en Poellanen dezelfde trends
hoewel de periode 1688-1730 verschillen vertoont. Daalden de weilanden nog verder in
waarde, zij het lichtjes; daartegenover staat dat de nominale pachtprijs van de Poellanen –
ook lichtjes – steeg. Nemen we voor beide reeksen de jaren 1654 en 1730 als meetpunten dan
blijken de weilandprijzen met 23,66 procent te zijn gedaald en de Poellanen met 35 procent,
hetgeen een aanzienlijk verschil genoemd kan worden. De verschillen op kortere termijn
blijken eveneens niet min te zijn:

Tabel 1 Procentuele toe- of afname van nominale pachtprijzen51

Periode Weilanden Poellanen

1654-1674 + 83,3 – 2,3
1674-1694 – 23,9 – 21,8
1694-1714 + 9,5 Status quo
1714-1731 –4,3 Status quo

Beschouwen we de evolutie op heel lange termijn (1654-1800) dan is voor de Poellanen een
stijging van 24 procent vast te stellen daar waar voor de weilanden een wezenlijke daling aan
de orde was. In de eerste helft van de 19de eeuw zijn de ontwikkelingen meer gelijklopend.
De gemiddelde pacht van grond steeg tussen 1810 en 1859 met 46 procent,52 die van de Poel-
lanen met 44 procent.

De eclatante verschillen tussen weilanden en Poellanen kunnen toegeschreven worden
aan wijzingen in agrarische verhoudingen ten gevolge van de omgeslagen economische
conjunctuur en de veepest maar andermaal ontbreken bronnen om dit voor deze casus te ve-
rifiëren. Algemeen beschouwd wil ik besluiten dat het te risicovol is om de reeks van wei-
landpachten te extrapoleren aan de hand van de reeks van Poellaanpachten. Ik zal me in het
vervolg van het exposé daarom beperken tot de periode 1629-1731.

De baten en kosten in rekening gebracht: rendabiliteit in de Lisserpoel
Door kosten en baten tegen elkaar af te zetten, verkrijgen we een beeld op de rendabiliteit.
Omslagen en pachten (beide in guldens per morgen) zijn in Grafiek 4 weergegeven.

Ik stel vast dat globaal genomen de baten de kosten steeds overstegen. Enkel in jaren van
rampspoed zijn de verhoudingen omgekeerd. Na 1670 verkleinden de winstmarges echter.
Het is zeer de vraag hoe de trends zich verder voortzetten. Waarschijnlijk zou de crisis van
1750 ook tot verliesgevende resultaten leiden. Over de betrouwbaarheid van deze gegevens
kan ik opmerken dat we enkel voor de laatste tien jaar van de periode zeker kunnen zijn. We
weten immers dat ongelden en verpondingen voor rekening kwamen van de pachter. Indien
dit niet zo was voor de omslag dan bleef volgens de grafiek in ieder geval een winstmarge
over. Was ook de omslag voor de pachter, dan was de jaarlijkse opbrengst groter. Het is jam-
mer dat de verpondingskohieren geen informatie bevatten over de Lisserpoel, want dan had
deze variabele eveneens in rekening gebracht kunnen worden en zou het mogelijk zijn ge-
weest de foutenmarges voor de 17de eeuw in te schatten. Over de winstmarges in deze peri-
ode kan ik in deze casus dus enkel speculeren. Indien we aannemen dat ongelden, verpon-
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52 J. L. van Zanden en A. van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling (Amsterdam, 2000) 158, ta-
bel 4.3.

53 Bronnen: zie noot 42 en noot 48.



Grafiek 4: Ontwikkeling van de verhouding tussen kosten en baten in de Lisserpoel 
(1629-1731)53

dingen en omslagen in hoogconjunctuur door de pachter betaald werden (vrijgeld), hetgeen
volgens Van der Woude in de laagconjunctuur na 1650 wel eens veranderde, dan zijn winst-
marges van om en bij de 30 gulden per morgen niet ondenkbaar. Indien omslagen door de ei-
genaren betaald werden was dit ongeveer 25 gulden. Deze verhoudingen gelden in de Lisser-
poel tot circa 1670 en enkel in het geval staatsbelasting niet voor rekening van de eigenaar kwam.

Gekoppeld aan de initiële investeringskosten kan ingeschat worden wanneer de investe-
ringen terugverdiend waren en vanaf wanneer de eigenlijke winst kon worden geïncasseerd.
Eerder berekende ik het bedrag dat in de periode 1622-1629 in de polder gepompt werd op
372 gulden per morgen.54 In het beste geval duurde het dus zo’n twaalf tot dertien jaar voor
deze kosten terugverdiend waren. Indien we een ruime marge nemen werd de polder ten
vroegste rond circa 1643 ‘rendabel’. Hoe dan ook is de periode van het terugverdienen van
de initiële investeringskosten in het geval van de Lisserpoel vrij lang te noemen. Voor de
Beemster bijvoorbeeld is deze periode op zes jaar berekend.55 De financiële impact van de
overstroming van 1675 zou in het beste geval ook niet meer dan vier tot vijf jaar de winst op-
geslorpt hebben. Indien de omslagen wel voor rekening van grondbezitters kwam, liepen de
genoemde termijnen wel uit. Het blijft een fundamentele lacune dat geen exacte cijfers met
betrekking tot verpondingen voorhanden zijn. Ook merken we nogmaals op dat het nog
steeds om een ‘theoretisch’ resultaat gaat. Nu zicht is verkregen op de economische renda-
biliteit van de polder, is het op basis van de gegevens van de investeerders zelf mogelijk en-
kele verdere besluiten te trekken. Indien de som die zij betaalden om tot het consortium van
droogmakers toe te mogen treden erbij gerekend wordt, kan de werkelijke periode van
‘terugverdienen’ enigszins geschat worden. Deze koopprijs bedroeg 67,4 gulden per mor-
gen56 waardoor zo’n twee tot drie jaar extra gerekend mag worden alvorens de werkelijke
winst kon beginnen. Ook dit is enkel wanneer de ruimste marges gerealiseerd werden, dus
wanneer alle mogelijke lasten door de pachter werden betaald.
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54 Zie noot 40.
55 Unger, ‘The trade in rye’, 134.
56 In totaal werden 14.006 gulden voor 18 van de 22 percelen betaald. De totale belastbare oppervlakte van de polder bedroeg

253 morgen 400 roeden. Archief van de Lisserpoelpolder, archiefnummer 10: Voorwaarden voor de verkoop van de
vroonwateren tussen Sassenheim en Lisse, mitsgaders Stommeer gelegen onder Aalsmeer, 26 november 1622.
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In het bovenstaande lijkt een vrij positief verhaal uit het bronnenmateriaal voort te ko-
men. Hierbij werd echter uitgegaan van de meest gunstige omstandigheden voor de grond-
bezitter. Wat met een worst case scenario? De meldingen van negatieve landopbrengsten zijn
legio en dat voor het hele Hollandse gewest. Daarbij trad dit fenomeen reeds vroeg na de
conjunctuuromslag op. Het is zo goed als uitgesloten dat de Lisserpoel een geval apart zou
zijn en zich aan alle macro-economische ontwikkelingen zou onttrekken. Gesteld dat om-
slagen en staatsbelastingen wel voor rekening van de landeigenaars kwamen, wat dan? Ten
eerste zouden de winsten veel lager liggen: de omslagen bedroegen rond 1650 iets meer dan
twaalf procent van de pachtprijzen, tegen 1730 was dit opgelopen tot ongeveer 45 procent.
Geen wonder dus dat de lasten in dit geval indien mogelijk naar de pachter werden doorge-
schoven. Indien daar excessieve verpondingen bij kwamen is het dus zeer goed mogelijk dat
landeigenaren in de rode cijfers kwam. Een belangrijk punt is echter dat naar aanleiding van
de overstromingen vrijdom van verponding gegeven werd, wat de pijn vermoedelijk wel
deed verzachten. Het blijft hoe dan ook erg moeilijk om betrouwbare uitspraken te doen
rond dit probleem vanwege fundamentele lacunes in het bewaarde bronnenmateriaal. Ver-
der is het ook mogelijk dat naast de rekeningen ook financiële circuits voorkomen die wei-
nig traceerbaar zijn. Zo zijn er aanwijzingen dat de polder obligaties had en daar ook profijt
van trok maar deze informatie kwam nooit in de rekeningen terecht.57

Ik besluit dienaangaande dat het vermoedelijk vijftien tot 30 jaar duurde alvorens de geda-
ne investeringen lonend werden. Niet veel later echter sloeg de conjunctuur om zodat de ‘gou-
den periode’ van de Lisserpoel vrij kort geweest moet zijn. Mogelijk hield ze aan tot 1670, na-
dien echter namen de winstmarges af. De daling werd waarschijnlijk wel geremd door verkregen
belastingvrijdommen maar niettemin acht ik het mogelijk dat gedurende een decennium de
winsten bevroren waren. Begin 18de eeuw was een smalle winstmarge mogelijk, aangezien
zich ook op gewestelijk niveau een licht herstel van de pachtprijzen aftekende. In de jaren ’20
van de 18de eeuw nam de crisis echter in hevigheid toe, leidend tot een dieptepunt rond 1750.

Keren we tot slot van deze beschouwingen even terug naar de vergelijking tussen investe-
ringen in droogmakingen en in de voc. Achteraf gezien is er gegronde reden om deze laat-
ste beleggingsmogelijkheid met stip als de gunstiger optie te beschouwen. De winstmarges
waren er groter en bleven zelfs tot 1780 gehandhaafd, daar waar de moeilijkheden in de
landbouwsector (dalende prijzen, excessieve sterfte onder het vee vanwege veepest) rond
1750 zo goed als zeker de winsten deden wegsmelten. Het is natuurlijk gemakkelijk om als
historicus achteraf oordelen te vellen. Voor de tijdgenoot lag het mogelijk anders en leek het
misschien veiliger in ‘vastgoed’ te beleggen. Ik wees er immers op dat de agrarische con-
junctuur in de eerste decennia van de 17de eeuw langs bijzonder hoge toppen scheerde, wat
waarschijnlijk zekerder leek dan de meer risicovolle ondernemingen van de voc-schepen,
zeker in het licht van de toenmalige geopolitieke onzekerheden. Ook het feit dat men met
droogmakerijen de watersnoden probeerde te beperken en daardoor de zekerheid van de in-
vesteringen trachtte te vergroten, vormde een argument ten gunste van droogmakerijen. Dat
dit niet heeft mogen zijn, ligt niet persé aan natuurlijke factoren of aan eventueel achter-
stallig onderhoud. Met name in de crisisjaren rond 1672 werd met de idee gespeeld de dij-
ken zelf door te steken, evenwel om militaire redenen.58
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57 Rijnl., ALPP, inv. nr.s 378-406 (Bijlagen van de rekeningen, 1756-1790). Ook in de archieven van de Financie van Holland
was hierover niets te vinden.

58 Schilstra, Schermerland, 108-117.



Besluit
Met dit artikel wilde ik een bijdrage leveren aan de zoektocht naar het antwoord op de vraag
of en zo ja, in welke mate droogmakerijen een rendabele investering waren. In bredere ter-
men gesteld kan dezelfde werkwijze uitgebreid worden naar andere types polders en in een
ander tijdskader dan de vroege 17de eeuw en zo een bijdrage leveren aan de studie van ver-
schillende economische ontwikkelingen, in het bijzonder de evolutie van grondbezit en
grondgebruik. Dit opent tevens de weg naar een ruimer debat rond thema’s als la trahison de
la bourgeoisie, conspicuous consumption en destructive entrepreneurship zoals Noordegraaf terecht
opmerkte.59 Dit idee zou doorgetrokken moeten worden door de studie te richten op ver-
schillende tijden, ruimtes, economische activiteiten en sociale bevolkingslagen, en zich niet
alleen tot Noord-Hollandse droogmakerijen te beperken, hoewel het zondermeer begrijpe-
lijk is dat juist daar dit onderzoeksveld zijn oorsprong vond. Door deze verbreding kan meer
inzicht verkregen worden op de rendabiliteit van de waterstaat in zijn geheel, a fortiori wan-
neer deze in een breed maatschappelijk perspectief wordt geplaatst. Dit zou een heuse
meerwaarde geven aan soortgelijke onderzoeken.

In bovenstaand exposé heb ik getracht de betrouwbaarheid van bronnenmateriaal en de
daaruit voortvloeiende resultaten te schetsen door met name uitgebreid en gedetailleerd op
methodologische aspecten van dergelijk onderzoek in te gaan. Terecht mag het onderzoek
naar deze fenomenen als ‘priegelwerk’ omschreven worden, althans wanneer daarbij ge-
doeld wordt op de vele noodzakelijke bewerkingen van het bronnenmateriaal. Een uitge-
kiende methodologie zal bij dergelijk onderzoek steeds op maat van de specifieke casus ge-
maakt moeten worden. Niettemin hoop ik met dit artikel enkele algemeen toepasbare
methodologische mogelijkheden te hebben geëxploreerd en hiermee de waarde van dit
onderzoeksveld te hebben aangetoond.

Een definitief antwoord op de onderzoeksvraag naar de eventuele rendabiliteit is (nog)
niet te geven. Vooreerst dienen meerdere casussen aan een soortgelijke analyse te worden
onderworpen zodat algemenere uitspraken op basis van onderlinge vergelijkingen mogelijk
worden. Ten tweede is gebleken dat hoe dan ook de nodige foutenmarges moeten worden
ingecalculeerd. Niettemin kan als voorlopige conclusie worden gesteld dat het heel goed
mogelijk is dat op korte termijn jaarlijkse winstmarges mogelijk waren en waarschijnlijk
zelfs gerealiseerd werden, zeker in de periode 1645-1665 en zeer waarschijnlijk ook wel in
de jaren 1700-1720. Daartegenover staat dat het initiële investeringsniveau zo hoog lag dat
het enige tijd duurde voor de geïnvesteerde som terugverdiend was. Hetzelfde geldt ook
voor overstromingen, al hangt daarbij veel af van de omvang van de catastrofe. Kleine door-
braken bleven misschien wel beperkt in economische termen, maar wanneer een volledig
nieuwe droogmaking of herdijking aan de orde was, kon dit wel even anders liggen. Het
voorbeeld van de Heerhugowaard laat zien dat ook tijdgenoten dit niet ontgaan moet zijn.
Het is dus maar zeer de vraag of droogmakerijen op lange termijn als winstgevende beleg-
ging bestempeld kunnen worden, ook al lagen in jaren van hoogconjunctuur de baten struc-
tureel boven de kosten. Met deze hypothese sluit ik dit artikel af, in de hoop dat ze verder
verfijnd, uitgewerkt, getoetst of zelfs weerlegd mag worden. 
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‘Een droevig noodlot’
Turfwinning in Rijnland en de ondergang van het ambacht Schoot

De verovering van land op water is altijd een belangrijk onderwerp geweest van de Nederlandse (wa-
terstaats)geschiedenis. Het spreekt tot de verbeelding en het ondersteunt de gedachte dat Nederland een
land is van dijkenbouwers, watermolenbouwers en droogmakers. Dat het ook anders kan is eveneens
bekend. Overstromingen zijn er altijd geweest en in de loop van de eeuwen moesten daardoor grote of
kleine gedeelten van Nederland weer aan het water worden prijsgegeven. Soms werd de omzetting van
land in water niet veroorzaakt door overstromingen, maar was het een proces van jaren. In zulke ge-
vallen was niet de natuur maar de mens veroorzaker. In het buitenrijnse gebied van het hoogheem-
raadschap van Rijnland verdween op deze manier het dorp Schoot. Het dorp lag tussen Ter Aar, Nieuw-
veen en Zevenhoven en verdween door de turfwinning die vanaf de middeleeuwen tot aan het einde van
de 18de eeuw in dat gebied plaatsvond. Dat Schoot werd weggebaggerd bleef in het geheugen bewaard.
Wanneer dit precies gebeurde werd vergeten. Aan de hand van de weinige bewaard gebleven archief-
stukken waarin Schoot wordt genoemd, wordt in onderstaand artikel de achteruitgang en het uiteinde-
lijk geheel verdwijnen van het dorp beschreven.

Inleiding
Velen zullen rond 1850 de droogmakingswerkzaamheden van het Haarlemmermeer met
spanning hebben gevolgd. Onder hen waren de initiatiefnemers die hun droom zagen uit-
komen, de polderwerkers die hun toekomstige werkterrein langzamerhand boven water za-
gen verschijnen en de beleggers en boeren die uiteraard hoopten op een goede opbrengst
van het nieuwe land. Eén van de geïnteresseerden die met een ander belang de droogmaking
afwachtte was de graaf van Rechteren. Hij was ambachtsheer van de heerlijkheid Schoot, dat
in de 18de eeuw ten onder was gegaan door het baggeren van turf. Eindelijk zou hij nu de
vruchten gaan plukken van het bezit dat al zo lang slechts bestond uit een waterplas. Door
droogmaking van het Haarlemmermeer zou het grondgebied van Schoot droog komen en
over de opbrengst van de landerijen zouden tienden kunnen worden geheven. Niet alleen
zou iets van de heerlijke rechten herleven; ook ‘eigen’ bezit zou letterlijk boven water ko-
men. De ambachtsheren en ambachtsvrouwen van Schoot bezaten sinds 1734, volgens de
aanwezige stukken in hun heerlijkheidsarchief, behalve de heerlijke rechten ook een strook
land en een boerenwoning in volle eigendom.1

Om zijn rechten te kunnen laten gelden nam graaf Van Rechteren contact op met H.J. van
der Heim, waarschijnlijk jurist in Den Haag, die onderzoek deed naar de geschiedenis van
het familiebezit. In november 1851 was het onderzoek afgerond en werd aan de ambachts-
heer schriftelijk verslag gedaan. Van der Heim gaat in het verslag in op de ligging van
Schoot, de ‘vroegere en latere toestand’, waarbij met name de turfwinning ter sprake komt,

A.J.J. van ’t Riet

1 Nationaal Archief; Archief van de Heerlijkheid Schoot, inv. nr. 17 en 20. De eigendom van het land en de boerenwoning
blijkt uit een hierna te noemen rapport opgesteld in 1851. De opsteller van het stuk baseerde zijn vermelding waarschijn-
lijk op een verkeerde interpretatie van de aankondiging van de verkoping van Schoot waarop het land en de woning wor-
den genoemd. Het land en de woning lagen echter in Loosduinen.



de droogmaking van Schoot en als laatste welke rechten de ambachtsheer nog zou kunnen
doen gelden. Dit laatste onderdeel van het verslag bevatte voor de graaf van Rechteren een
teleurstellend bericht. De tiendrechten waren inmiddels verjaard omdat op het grondgebied
van Schoot al meer dan 40 jaar graan verbouwd werd! Van der Heim had bij zijn onderzoek
ontdekt dat het bezit van de ambachtsheer niet bij Haarlem lag en nooit deel had uitgemaakt
van het Haarlemmermeer. Het verdronken ambacht Schoot had ooit gelegen in het plas-
sengebied bij de dorpen Nieuwveen en Zevenhoven. De droogmaking van dit plassengebied
was aan het einde van de 18de eeuw begonnen en in 1813 voltooid. De kosten van droogma-
king waren gedragen door de Staat die daarbij de eigendom van de geabandonneerde lan-
derijen verwierf. De voorganger van de ambachtsheer had zich daartegen niet verzet. Voor-
al dit feit maakte herstel van de rechten van de graaf van Rechteren uiterst twijfelachtig. Als
dit op juridische gronden al zou lukken, zouden wellicht de droogmakingskosten op de am-
bachtsheer worden verhaald. Bovendien speelde de verjaring een belangrijke rol. Van enige
actie van de zijde van de graaf van Rechteren wordt dan ook niet meer vernomen. Gecon-
cludeerd kan worden dat de belangstelling van de opeenvolgende ambachtsheren van
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Afb. 1. Fragment uit de kaart van de landscheiding tussen Rijnland, Nieuwkoop en Amstelland;
Hans Liefrinck; 1567. De bovenzijde van de kaart is het oosten. De kaart laat de ligging van Schoot
zien ten opzichte van de omringende ambachten. Ook de verbindingswegen naar de omringende
dorpen worden nauwkeurig aangegeven. De kaart is alleen bedoeld voor het aangeven van de grens.
De tekenaar vermeldt daarom in het bijschrift in cartouche ‘Op dese caerte en is geen sekerheijt ge-
nomen van kercken noch van huijsen op wat plaetse ofte hoe verde die van malcanderen behooren
te staan: Dan is alleen getogen, hoe de landscheijdinge loopt na tzuijden oft noorden, ende wat
cours deselve vande Kercken gelegen is’ (Collectie Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden)



Schoot voor hun verdronken ambacht altijd klein is geweest. De belangstelling was zo mi-
nimaal dat ze zelfs niet eens meer wisten waar hun bezit lag. Blijkbaar hadden ze zich ook
nooit verdiept in de geschiedenis van hun ambacht en hadden ze evenmin publicaties over
Schoot in handen gehad. 

Die publicaties bestonden wel en zij hielden na de ondergang van Schoot de herinnering
aan dat ambacht levend. De oudste beschrijving is die in De Nederlandsche Stad en Dorp-be-
schrijver van Bakker en Van Ollefen.2 Na een verwijzing naar Van Leeuwens Costume van Rhijn-
land die de oppervlakte van Schoot stelt op 481 morgen, vermeldt de dorpsbeschrijver dat er
in 1632 nog 77 woningen stonden en dat sinds die tijd de huizen waren ‘weggenoomen’ en
de polder was verveend. Bovendien vermeldt hij dat Schoot sinds 1708 was vrijgesteld van de
verpondingen en dat ‘zo wanneer hier eenige burgers woonen’ die kerkelijk onder Lange-
raar behoorden. Een halve eeuw later noemt Van der Aa Schoot in zijn Aardrijkskundig Woor-
denboek. Als oudste gegeven vermeldt hij de verpondingslijst van 1632 waarin het ambacht
voor 477 morgen en 415 roeden wordt aangeslagen. De jongste vermelding van Schoot da-
teert hij op 1708 als de verponding over Schoot door de Staten van Holland en West Fries-
land ‘geheel en al vernietigd’ wordt.3 Lokale historische publicaties over Nieuwveen, Zeven-
hoven en Nieuwkoop noemen Schoot ook. Het oudste is een klein artikel over de kerkelijke
geschiedenis van Schoot, in het artikel ’t Schoot genoemd. Het verscheen in 1853 van de
hand van S.J. Funnekotter, een pater die in die periode enige tijd in Nieuwveen verbleef.4 Hij
baseerde zijn artikel vrijwel geheel op de ‘overlevering’ en datgene wat hem was verteld door
het ‘landvolk’. Hij vermeldt in zijn beschrijving dat de in 1830 afgebroken kerk van Nieuw-
veen oorspronkelijk de aan Sint Anna gewijde kerk van Schoot was. De kerk lag op de grens
van Nieuwveen en Schoot en bij de sloop van het kerkgebouw had men in de muur aan de
zuidkant, de richting waarin Schoot lag, een dichtgemetselde deur aangetroffen. Op basis
hiervan trok Funnekotter de conclusie dat de kerk vanouds in hoofdzaak op de inwoners van
Schoot was gericht en het dichtmetselen het teken was van het verval van Schoot en de op-
komst van Nieuwveen. Bij alle publicaties over Schoot blijft de vraag wanneer het ambacht
door het water werd verzwolgen. Was het 1708 zoals oudere publicaties suggereren door te
vermelden dat toen de aanslag in de verponding werd opgeheven, of was het pas rond 1750
zoals Roover schrijft? Of bestond Schoot nog aan het einde van de 18de eeuw zoals Bakker
suggereert, door te vermelden dat in die tijd nog steeds sprake was van vergaderingen van
het ambachtsbestuur? 

In dit artikel zal worden geprobeerd een antwoord te geven op de vraag wanneer Schoot
ten onder ging en waarom dat de omringende ambachten niet overkwam. Ook zal worden
nagegaan op welke manier de inwoners hebben geprobeerd het hoofd boven water te hou-
den en welke rol het hoogheemraadschap van Rijnland speelde.

Turfbaggeren in de Grote Poel
De winning van turf in Holland heeft een oude geschiedenis. Al vanaf de middeleeuwen
werd in grote delen van het graafschap turf gestoken. Turf kon gestoken worden totdat het
peil van het grondwater was bereikt. Dan zocht de turfsteker een ander perceel, ontdeed dat
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2 Rs. Bakker en L. van Ollefen, De Nederlandsche stad en dorp-beschrijver deel 8 (Amsterdam 1801).
3 A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden deel 10 (Gorinchem 1847) 280.
4 S.J. Funnekotter, ‘Het Klooster en de Kerk van ’t Schoot’ in: Volks-almanak voor Nederlandsche Katholieken in het jaar des Heren

1854 bijeengebracht door Jos. Alb. Alberdingk Thijm en H.J.C. van Nouhuijs (Amsterdam 1854).



van de bovenste laag die ongeschikt was als brandstof en zette zijn werkzaamheden voort.
Het uitgeveende perceel werd bepoot met elzen en langzamerhand moest het landschap
zich herstellen. Door de toenemende vraag naar turf nam de omvang van de winning toe
waardoor in sommige ambachten enorme oppervlakten vergraven land ontstonden. De In-
formacie en Enqueste beschrijven de erbarmelijke situatie die aan het einde van de 15de eeuw
op waterstaatkundig gebied inmiddels was ontstaan. Kort daarna werd de baggerbeugel in
gebruik genomen waarmee het slijk werd gebaggerd voor het maken van de turf. Was voor-
dien het bereiken van het waterpeil het einde van het werkterrein van de turfsteker, nu was
datzelfde waterpeil het begin van de werkzaamheden van de turfbaggeraar. De baggeraar
kon even diep baggeren als zijn baggerstok lang was, al werd deze lengte ook beperkt door
het gewicht van de stok. De definitieve grens werd uiteraard bepaald door de dikte van de
veenlaag.

In delen van de hoogheemraadschappen van Schieland, Delfland en Rijnland nam al
vroeg in de 16de eeuw het turfbaggeren grote vormen aan. Binnen het laatstgenoemde
Hoogheemraadschap gold dat voor een aantal gebieden. Aan de zuidkant van de Rijn waren
dat de polders rond Hazerswoude en Benthuizen. Aan de noordkant van de Rijn, in de zo-
genaamde buitenrijnse ambachten, waren twee gebieden bij de verveners erg in trek. Het
eerste lag tussen de ambachten Esselickerwoude, Rijnsaterwoude, Ter Aar en Oudshoorn.
Volgens overlevering zou het midden in dat gebied gelegen dorp Jacobswoude door de turf-
winning in de golven verdwenen zijn. Of Jacobswoude echt als dorp heeft bestaan staat ech-
ter niet vast en wordt in sommige publicaties bestreden. De waterplas, die in het tweede
kwart van de 18de eeuw bijna volledig was uitgeveend, werd in de veertiger jaren van die
eeuw drooggemaakt waardoor de Vierambachtspolder ontstond.

Het andere turfwinningsgebied lag in de noordoosthoek van het hoogheemraadschap. Er
werd turf gewonnen in de ambachten Aarlanderveen, Vrijhoeven, Ter Aar, Nieuwveen,
Schoot en Zevenhoven. Ook in het aangrenzende Nieuwkoop, dat pas in de loop van de 19de
eeuw bij Rijnland werd ingelijfd, was de turfwinning in dezelfde periode in volle gang. Het
turfwinningsgebied lag als het ware midden tussen de genoemde dorpen waarbij on-
middellijk moet worden opgemerkt dat de aanduiding ‘dorp’ voor Vrijhoeven te hoog ge-
grepen is. Dit mini-ambacht telde niet meer dan een handvol woningen. De turfwinning le-
verde in de eerste plaats brandstof voor eigen gebruik. Bovendien zorgde het voor welvaart
in de dorpen omdat turfwinning arbeidsintensief was en veel werk gaf aan de lokale bevol-
king. De vraag naar turf was groot en de verkoop naar de steden, voor dit gebied met name
naar Amsterdam, leverde de nodige winst op. Anderzijds had de turfwinning een negatief
effect door de omzetting van land in water. Door regelgeving van zowel de Staten van Hol-
land als het hoogheemraadschap van Rijnland werd geprobeerd het landverlies tegen te
gaan. De eerste plakkaten die tegen het ongeregelde turfbaggeren werden afgekondigd, da-
teren uit de 16de eeuw. Voor het turfbaggeren waren consenten vereist en bovendien waren
de baggeraars gebonden aan talloze voorschriften. Zo mocht van een perceel land niet de ge-
hele oppervlakte worden verveend, maar moesten er legakkers in stand worden gehouden.
Bovendien moesten de verveners onderpand stellen in de vorm van ander onverveend on-
roerend goed in hetzelfde ambacht. Het effect van de regelgeving bleek echter minimaal, zo-
dat in de loop van de 17de eeuw de waterplassen in de afzonderlijke ambachten zich aan-
eensloten. Sommige waterplassen werden zo groot dat ze zelfs de naam binnenzee zouden
kunnen dragen. Binnen het gebied van de zeven ambachten ontstond een plassengebied dat
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werd aangeduid met de naam Poel of Grote Poel, later behorend tot het grondgebied van de
Nieuwkoopse Droogmakerij. In de ambachten rondom de latere Grote Poel is het slagtur-
ven in het tweede kwart van de 16de eeuw ter hand genomen. De ambachten worden, met de
namen van de veenlieden, genoemd in de oudste verveningskohieren van Rijnland. Ook de
kaarten van het gebied tonen aan dat de turfwinning er in de 16de eeuw in volle gang was.
Zo laat de in 1575 door Joost Jansz Beeldsnijder gemaakte ‘Caerte van Noortholland’ zien
dat in het gebied tientallen langwerpige ‘meertjes’ aanwezig zijn. Ze duiden het bestaan aan
van veenputten of petgaten. Hoewel latere kaarten, zoals die van Floris Balthasars van 1615,
een ongeschonden gebied tonen, geven de archiefbronnen een geheel ander beeld. Na meer
dan een halve eeuw turfbaggeren zag het landschap er inmiddels uit als een lappendeken.
De uitgebaggerde veenpercelen werden omgeven door smalle perceeltjes land, de zoge-
naamde legakkers. Op de legakkers werd het gebaggerde slijk door de baggeraars uitge-
spreid en door de turftreders verder verwerkt. Het in stand houden van de legakkers had dus
een praktisch nut voor de veenman.

Alle regelgeving ten spijt verdwenen veel legakkers toch in de loop der jaren. Dit had twee
oorzaken. In de eerste plaats werden de legakkers door de veenlieden toch afgegraven en
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Afb. 2. Fragment uit de kaart van Noordholland, Westfriesland en een gedeelte van Rijnland; Joost
Jansz Beeldsnijder, 1575; herziene herdruk Jan van Jagen, 1778. Het fragment toont in het midden
het gebied ten noorden van Zevenhoven en Nieuwveen. De op de kaart voorkomende petgaten (in
de vorm van langgerekte kleine meertjes) tonen dat in de ambachten aan de noordoostkant van
Rijnland aan het einde van de 16e eeuw al volop turf werd gewonnen. Bij de herdruk ging de herzie-
ning blijkbaar niet zover dat Schoot en het omringende gebied als waterplas werd aangegeven (Col-
lectie Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden).



weggebaggerd. In de tweede plaats hadden de legakkers veel te lijden van de afslag tenge-
volge van de steeds groter wordende waterplassen in het gebied. Dit laatste werkte als een
vicieuze cirkel. Afslag leidde tot verdwijnen van legakkers waardoor de golfslag steeds gro-
tere vormen aannam wat weer leidde tot verdwijnen van nog meer legakkers. Een groot deel
van dit probleem zou voorkomen kunnen worden als de eigenaren van de legakkers aan hun
verplichting zouden voldoen om te zorgen dat de beschoeiingen om hun eigendom in orde
zouden zijn. Dit gebeurde echter niet. Nadat de oorspronkelijke percelen veenland door de
eigenaren waren uitgeveend, brachten ze niets meer op. De omslagen die op deze percelen
rustten, zoals molengelden, morgengelden etc. werden in eerste instantie nog wel door de
eigenaren betaald. Zolang zij uit andere percelen veenland nog inkomsten verwierven, het-
zij door de turfwinning, hetzij door het weiden van kleinvee of het verbouwen van produc-
ten op deze onuitgeveende landerijen, was het betalen van de lasten geen probleem. Anders
werd dit als na verloop van jaren bijna alle eigendommen van de vervener waren uitgebag-
gerd. Om aan de financiële lasten van niets-opbrengende waterpercelen en legakkers te
ontkomen, gingen de eigenaren over tot het abandonneren (verlaten) van hun eigendom-
men. De verlaten eigendommen vervielen aan het ambacht. Het ambacht werd daarmee niet
alleen verantwoordelijk voor de betaling van de polderlasten, maar was ook mede aanspra-
kelijk geworden voor het in stand houden van de kaden die door verhoefslaging werden
onderhouden. Omdat betalingen door het ambacht rechtstreeks op de inwoners (lees
grondeigenaren) drukten, stegen de omslagen per morgen. Een steeds kleinere groep in-
woners moest daardoor de omslagen opbrengen. Veel ambachten rond de Grote Poel kre-
gen in de loop van de 17de eeuw met dit probleem te maken. De protocollen in de rechter-
lijke archieven van de ambachten vermelden het bestaan van honderden geabandonneerde
percelen veenland en water. 

De omvang van de oppervlakte geabandonneerd land in het beschreven gebied verschil-
de per ambacht en per periode. In een aantal ambachten was het probleem al oud, zoals in
Ter Aar, Aarlanderveen, Nieuwkoop en Zevenhoven. In Ter Aar bestond de problematiek al
in het begin van de 17de eeuw. Van de ruim 2027 morgen die het ambacht telde, stond in
1628 al meer dan 650 morgen bekend als gebroken en verdolven land, dat al lang geleden
tot water was verveend en waarover geen verponding meer kon worden geheven. In 1699 be-
liep de niet invorderbare belasting een bedrag van ruim 532 gulden per jaar. Het ambacht
ontving dit bedrag niet meer van de grondeigenaren, maar moest het wel aan de Staten van
Holland afdragen. In de jaren 1680 en 1690 liep de achterstand op. Schout en ambachtsbe-
waarders hadden daarvoor al eens in gijzeling in Den Haag gezeten, zonder resultaat ech-
ter. Het ambacht besloot daarop om de Staten van Holland remissie in de verponding te vra-
gen. De lijst van percelen en eigenaren die het verzoekschrift vergezelde noemt 173
personen die gezamenlijk eigenaar waren (geweest) van 386 morgen land. Achter de namen
waren aanduidingen geschreven als ‘is gestorven den boedel insolvent’ of ‘geheel on-
machtigh’. Tevens werd een lijst bijgevoegd van nog eens 151 morgen land waarvan de 99 ei-
genaren bijna niet meer in staat waren de ongelden te voldoen en welke percelen bij het over-
lijden van de eigenaren dan ook aan het ambacht zouden vervallen.5

Voor Aarlanderveen werd in 1677 op verzoek van het Hoogheemraadschap een lijst van
geabandonneerde landen opgesteld. Het betrof land aan de oostkant van het dorp omdat tot
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5 Streekarchief Rijnlands Midden (SARM); Dorpsarchief Ter Aar, inv. nr. 147.



1735 alleen daar werd geveend. Bij het opmaken van de lijst bleek dat van zes personen, door
hun overlijden, het land, met een gezamenlijke oppervlakte van 20 morgen 293 roeden, al
jaren eerder aan het ambacht was vervallen. Met het perceel land van Cornelis Gijs Tollen
bleek dat al zo’n 20 jaar eerder te zijn gebeurd. Veertien personen liepen al enkele jaren ach-
ter met de betaling van de ongelden en 55 personen betaalden de ongelden weliswaar nog
wel, maar te verwachten was dat na hun overlijden hun land aan het ambacht zou vervallen.
Hun percelen land, die werden omschreven als ‘staan geabandonneert te werden’, hadden
een gezamenlijke oppervlakte van 85 morgen 228 roeden. Binnen afzienbare tijd zou het
ambacht ook van deze landen de lasten moeten betalen.6 Het omzetten van veenland in wa-
ter en het abandonneren van land was in Nieuwkoop waarschijnlijk al een 16de-eeuws, maar
in ieder geval 17de-eeuws verschijnsel. Vóór 1680 waren in Nieuwkoop al 348 percelen land
met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 391 morgen verveend. De daarvoor op te bren-
gen verponding ten bedrage van 724 gulden en 8 stuivers kon door de eigenaren of hun erf-
genamen niet meer worden betaald omdat ze ‘niet in bonis zijn nogh dat van deselve ijetwes
te becomen of te verhalen is’.7 Ook de bebouwde dijk van Zevenhoven lag temidden van een
enorme waterplas. In de eerste helft van de 18de eeuw was het abandonneren in Zevenhoven
niet omvangrijk. Tussen 1728 en 1748 gebeurde dit zes keer. Daarnaast werd door het am-
bachtsbestuur in die periode twee keer een huis in arrest genomen wegens achterstallige
verponding. In de tweede helft van de 18de eeuw wordt de situatie anders. Schout en am-
bachtsbewaarders of schout en poldermeesters van Zevenhoven namen alleen al in de peri-
ode 1751-1763 20 maal onroerend goed over van eigenaren die hun bezit abandonneerden.8

Onder meer om de golfslag van het water te verminderen werd in 1658 besloten om rond de
Grote Poel een ringdijk aan te leggen en vervolgens door middel van een watermolen het wa-
terpeil te verlagen.9 De ringdijk werd niet geheel nieuw aangelegd. Gebruik werd gemaakt
van bestaande dijken en waar nodig werden de doorlaten in de dijken gestopt of voorzien
van sluizen of afsluitbare schotten. Alle ambachten rondom de Grote Poel betaalden aan het
project mee. De oplossing hielp echter maar tijdelijk. Het turfbaggeren bleef immers door-
gaan. En hoewel het nergens uitdrukkelijk wordt vermeld, bood de verlaging van het water-
peil natuurlijk ook de mogelijkheid om dieper te kunnen baggeren. 

Halverwege de 18de eeuw dreigden Zevenhoven, Nieuwveen en Uiterbuurt in het water
ten onder te gaan. In een rekest aan de Staten van Holland, waarin remissie van de verpon-
dingen werd verzocht, werd de situatie geschetst. De ambachten lagen temidden van 5000
morgen diep uitgeveende veenplassen. In de voorafgaande jaren waren van tijd tot tijd veel
gebouwen ingestort en men vreesde dat de overige huizen en kerken op korte termijn het-
zelfde lot zouden ondergaan. Vooral de zuidwestzijde van Zevenhoven had te lijden van de
golfslag van de Grote Poel. Die had inmiddels een oppervlakte van ongeveer 3300 morgen
en strekte zich uit over de gecombineerde waterplassen van Aarlanderveen, Schoot, Korte-
raar, Nieuwveen, Zevenhoven en Nieuwkoop.

De weg tussen Nieuwveen en Zevenhoven en die tussen Zevenhoven en Noorden werd in
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6 SARM; Ambachtsarchief Aarlanderveen, inv. nr. 248.
7 SARM, Ambachtsarchief Nieuwkoop, inv. nr. 103. Volgens een verklaring van 14 januari 1702. De lijst werd opgemaakt

in 1699.
8 SARM; Rechterlijk Archief (RA) Zevenhoven, inv. nr. 7 en 8. 
9 SARM; Ambachtsarchief Nieuwkoop, inv. nr. 165. De ringdijk werd bovendien aangelegd om het inkomende brak water

uit de Amstel tegen te gaan. Door de peilverlaging zouden de veenlieden eveneens over meer droogveld kunnen beschik-
ken.



1733 ernstig bedreigd door de golfslag van het Poelwater. De palen raakten los waardoor de
grond wegspoelde. Na een inspectie door de schout van Zevenhoven en de stadstimmerman
van Haarlem werd de zaak voorlopig weer hersteld door het aanbrengen van puin. Wel
moest de stad Haarlem, als ambachtsheer, zes schepen puin ter beschikking stellen. Waar-
schijnlijk had het ambacht voor dergelijke uitgave geen geld meer in kas.10 Dat de kosten
enorm waren blijkt onder meer uit het feit dat in Zevenhoven tussen 1735 en 1745 door par-
ticulieren, de polder en het ambacht het bedrag van ruim 14.219 gulden was betaald aan hei-
werk, hout, zand, rijshout en arbeidslonen om de dijk en de huiserven tegen de golfslag te
beschermen. Het ambachtsbestuur van Zevenhoven verzocht vermindering van verponding
zodat de inwoners geld beschikbaar kregen om de dijken te verbeteren en hun huiserven te
beschermen. Het verzoek werd in oktober 1748 toegestaan. De inwoners kregen gedurende
vijftien jaar vrijstelling van belasting om te voorkomen dat de ambachten ‘het zelve droevi-
ge noodlot zouden ondergaan’ als Schoot.11 Na meer dan een halve eeuw sprak de onder-
gang van dat ambacht dus nog zeer tot de verbeelding. 

Het ambacht Schoot
De oudste landkaarten die een beeld tonen van de Rijnlandse veenambachten tegen de grens
met het Utrechtse gebied, laten de ligging van Schoot zien. Het ambacht werd aan de noord-
kant begrensd door Nieuwveen, aan de oostkant door Zevenhoven en aan de westkant door
Ter Aar. Ook de zuidkant grensde voor het grootste gedeelte aan dit laatste ambacht terwijl
het resterende gedeelte aan Nieuwkoop grensde. Schoot had een vrijwel rechthoekige vorm
en had volgens een in 1542 uitgevoerde meting een oppervlakte van 523 morgen en 150 roe-
den. In de omslagen van het graafschap Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland
werd Schoot aangeslagen voor een oppervlakte van 481 morgen.12 Over de oorsprong van
Schoot is weinig bekend. Dit is niet alleen veroorzaakt door het ontbreken van de archieven
van Schoot. Schoot wordt ook zelden genoemd in archiefbronnen waarin dat wel verwacht
zou kunnen worden. Zo ontbreekt een vermelding van het ambacht in de Enqueste van 1494
en in de Informacie van 1514 terwijl de omringende ambachten wel worden genoemd. Een en-
kele keer wordt fragmentarisch iets van Schoot vernomen. Zo vermelden de rekeningen van
het bisdom Utrecht bijvoorbeeld dat het ambacht Scoet in 1427 en 1428 een bedrag van
zestien schilden opbracht tot afkoop van brandschatting voor een jaar.13

Het ontbreken van meer gegevens heeft wellicht ook te maken gehad met het feit dat in
Schoot nooit een kerkgebouw heeft gestaan. De inwoners van Schoot behoorden kerkelijk
tot Nieuwveen. Waarschijnlijk voor 1306 stond daar al een kerkje dat in 1349 werd vervan-
gen en waarbij tien jaar later een toren werd gebouwd. Het kerkgebouw was gewijd aan Sint
Anna. Twee eeuwen later, in 1559, werd dit gebouw vervangen door een nieuwe kerk. Dit
kerkgebouw kreeg een andere schutspatroon. Sint Anna werd ingeruild voor Sint Nicolaas.
De oorzaak van deze verandering wordt door sommige auteurs verklaard door de opkomst
van Nieuwveen, dat de heilige Nicolaas als schutspatroon had, en de neergang van Schoot.14

De reformatie bracht een tweedeling in de kerkgang van de bewoners van Schoot. Het
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10 J.J. Roovers, Vertellingen over Nieuwveen, (Alphen aan den Rijn 1972) 25.
11 Archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHRS); Oud Archief van Rijnland (OAR), inv. nr. 5946 rekest d.d. 13

september 1746, met bijlagen.
12 HHRS; OAR, inv. nr. 6765.
13 K. Heeringa (uitg), Rekeningen van het bisdom Utrecht 1378-1573 (Utrecht 1926) 241,299, 322, 323.



Nieuwveense kerkgebouw kwam in protestantse handen zodat de rooms-katholieken van
Schoot, uiteraard evenals die van Nieuwveen, hun heil elders moesten zoeken. De kerk van
Zevenhoven was sinds de reformatie evenmin door rooms-katholieken te gebruiken. In dat
dorp echter was al sinds het begin van de 17de eeuw een pastoor werkzaam en al spoedig
daarna werd een rooms-katholieke kerk gebouwd. De rooms-katholieken van Schoot kerk-
ten sinds die tijd in Zevenhoven.15 De reformatie bracht, opmerkelijk genoeg, ook een twee-
deling in de plaats waar de overleden inwoners van Schoot werden begraven. De rooms-ka-
tholieken vonden, in ieder geval vanaf het einde van de 17de eeuw, hun laatste rustplaats in
Zevenhoven. De protestanten van Schoot werden na hun overlijden vervoerd naar het kerk-
hof rond het Nieuwveense kerkgebouw om daar te worden begraven De doden werden per
schip van Schoot naar Nieuwveen gebracht. Daar was in de buurt van de kerk een aparte
plaats waar de schepen konden aanleggen. Het rechterlijk archief van Nieuwveen vermeldt
in 1639 het bestaan van ‘het pat van die opscheepinge van die doeden van ’t Schoot’.16

Hoewel Schoot en Nieuwveen kerkelijk bijeen hoorden, waren het afzonderlijke ambach-
ten. Ze hadden hun eigen ambachtsheer, schout en ambachtsbestuur. Bovendien had
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14 Onder meer in: A.A. Luttik ‘De Hervormde kerk van Nieuwveen’ in: Op pad langs Rijnlandse dorpskerken (Alphen aan den Rijn
1990) 137-142, aldaar 137. 

15 J.C.J. Seuter, De parochie van St. Jan te Zevenhoven (Haarlem 1897). Seuter vermeldt overigens niets over de relatie tussen de
parochie Zevenhoven en de rooms-katholieke inwoners van Schoot.

16 SARM; RA Nieuwveen, inv. nr. 1, fol. 52 d.d. 10 februari 1639.

Afb. 3. Fragment uit de kaart
van Rijnland; Floris
Balthasars; 1615. De kaart laat
de ligging van Schoot zien. De
bebouwing van Schoot is aan-
merkelijk uitgestrekter dan
die van de nabijgelegen
ambachten Nieuwveen en Ze-
venhoven. Hoewel Balthasars
een ongeschonden landschap
laat zien, bestond het gebied
tussen Nieuwveen, Zevenho-
ven, Nieuwkoop, Aarlander-
veen en Korteraar in die tijd al
voor een gedeelte uit
waterplassen (Collectie
Hoogheemraadschap
Rijnland, Leiden).



Schoot, als hoge heerlijkheid, een baljuw die over de hoge rechtspraak was aangesteld. De
ambachtsheren en –vrouwen droegen de titel Vrijheer of Vrijvrouw van Schoot. Volgens
Bakker en Van Ollefen vergaderden op het moment dat zij het ambacht beschreven, dus aan
het einde van de 18de eeuw, de baljuw, schout civiel, secretaris en verdere ‘regeeringsleeden’
in Langeraar. Dat de schout, baljuw en andere bestuurders in het dorp Schoot zelf zetelden
voordat zij uitweken naar Langeraar, mag als zekerheid worden aangenomen. Of er een af-
zonderlijk ‘rechthuis’ heeft gestaan is niet duidelijk. Op de uit 1567 daterende kaart van de
landscheiding tussen Rijnland en het Utrechtse gebied, staat in Schoot een gebouw gete-
kend met een onduidelijk onderschrift. Het onderschrift zou kunnen luiden ‘Scout of Scoot
oft Aertgen vrouwe’ en zou kunnen verwijzen naar de woning van de schout. Funnekotter
verhaalt van het bestaan van een klooster terwijl Van der Heim de naam Schoot herleid tot
‘te Schote’, wat dan de naam zou zijn geweest van een kasteel, waarvan de overblijfselen in
de 18de eeuw nog te zien zouden zijn geweest. Er is echter geen enkele bron die het bestaan
van een klooster of een kasteel ondersteunt. Schoot beschikte als hoge heerlijkheid uiter-
aard ook over een galg. Op de kaart van Floris Balthasars van 1615 is de plaats van de galg-
akker aangegeven; aan de Schoterweg of Schoterdijk, aan de noordkant van het ambacht te-
gen de grens met Nieuwveen. In de protocollen van Nieuwveen wordt de galgakker nog
genoemd in 1800.17

Schoot als turfwinningsgebied
De inwoners van Schoot hielden zich al vroeg in de 16de eeuw bezig met het baggeren van turf.
De oudste verveningskohieren van het Hoogheemraadschap van Rijnland vermelden hun na-
men. Het kohier van 1530 noemt 25 veenlieden van wie er in ieder geval twee elders woonden;
één in Ter Aar en één in Aarlanderveen.18 Het kohier van 1549 somt de namen op van 35 veen-
lieden van wie bijna de helft in Schoot woonde. De overige veenlieden kwamen uit de omrin-
gende plaatsen zoals Aarlanderveen, Oudshoorn, Alphen, Vrijhoeven, Zevenhoven, Nieuw-
veen en Ter Aar.19 De omvang van de turfwinning in Schoot is niet bekend. De
verveningskohieren van Schoot zijn pas vanaf 1697 bewaard gebleven en laten alleen het af-
lopen van de turfwinning zien. Het laatste verveningskohier werd in 1723 opgemaakt. Uitgaande
van het feit dat, op basis van een diepte van tien voet, uit elke morgen land 6000 roeden turf
gewonnen konden worden, zou Schoot in totaal ongeveer drie miljoen roeden turf hebben op-
gebracht. Dit aantal werd in minder dan twee eeuwen gebaggerd zodat de gemiddelde jaar-
opbrengst meer dan 60.000 roeden bedroeg. Aan het begin van de 17de eeuw moet de turf-
winning op het hoogtepunt zijn geweest met naar schatting jaaropbrengsten van zo’n 100.000
roeden. Wanneer we weten dat een huishouden jaarlijks ongeveer tien roeden turf verbruik-
te, kan er van worden uitgegaan dat ook de inwoners van Schoot, evenals die van bijvoorbeeld
het nabijgelegen Nieuwkoop, hun turf op grote schaal hebben verhandeld.

Turfbaggeren leidde echter tot het omzetten van land in water. De situatie in Schoot was
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17 SARM; RA Nieuwveen, inv.nr. 19 fol. 99 d.d. 30 juni 1800. Een gedeelte van de galgakker werd vanaf 1699 aangeduid als
water. SARM; RA Nieuwveen, inv.nr. 9a fol. 75v d.d. 26 maart 1699.

18 HHRS; OAR, inv. nr. 1937, fol. 44v-46v.
19 HHRS; OAR, inv. nr. 1950, fol. 12v (Schoot) Elders woonden Jacob Huijge en Joachim Dircxs te Aarlanderveen; Willem

Dirck Claesz te Oudshoorn; Ghijs Gijsbrechtsz, Willem Jorijs en Reijer Janss te Alphen; Cornelis Gijsbrechts te Vrijhoe-
ven; Aernt Jansz te Zevenhoven; Arijen Arijsz te Nieuwveen; Jonghe Pieter Heijnrixz, Gerijt Roeloffsz, Oude Dirck Wil-
lems van der Laen, Jonge Adriaen Gijsbrechtsz, Cornelis Dirk Sijmonss, Jacob Dirkxcs, Marije Jan Alen weduwe, Gijs-
brecht Willemsz en Pieter Pieters Jan Pieters uit Ter Aar.



niet anders dan die in het naastgelegen Zevenhoven en Nieuwveen. Op de kaart van Floris
Balthasars van 1615 ziet het ambacht Schoot er nog ongeschonden uit, hoewel bekend is dat
veel veenland ook toen al had plaatsgemaakt voor grote waterplassen. De bebouwing langs
de Schoterdijk is echter nog omvangrijk, zeker in vergelijking met Nieuwveen en Zevenho-
ven. Toch woonden er, in tegenstelling tot wat de kaart aangeeft, in Schoot minder gezin-
nen dan in beide aangrenzende dorpen. Schoot werd in 1623 nog bewoond door 92 gezin-
nen waarvan er slechts tien als armlastig werden betiteld.20 De turfwinning was in die
periode dus blijkbaar nog volop in gang en de inwoners konden er een goed bestaan in vin-
den. Het aantal gezinnen in Nieuwveen en Uiterbuurt bedroeg in hetzelfde jaar ongeveer
250 en voor Zevenhoven en Noorden lag dat aantal op ongeveer 150. Schoot was niet armer
dan beide naastliggende ambachten. Het kohier van de 200ste penning van de dorpen van
Rijnland van 1623 noemt voor Schoot 26 aangeslagenen (bijna een derde van het aantal ge-
zinnen). In Nieuwveen en Uiterbuurt moesten 75 inwoners betalen (ook bijna een derde) en
in Zevenhoven waren dat er 48 (eveneens ongeveer een derde). Ook in 1674 waren de inwo-
ners in hoofdzaak nog in de turfwinning werkzaam. Van de twaalf gezinshoofden die in dat
jaar werden aangeslagen voor het familiegeld was de helft als veenman betrokken bij de turf-
winning. Een van hen combineerde dit beroep met dat van turfschipper. De anderen zijn
schout, bakker, kleermaker, herbergier en ‘een die vaert’. Als enige vrouw wordt genoemd
Anna Gerrits. Zij leeft van ‘neeringh ende bierschoyen’.21

Het omstreeks 1680 opgemaakte kohier op het gemaal somt alle gezinshoofden van
Schoot op met hun beroep en het aantal gezinsleden.22 Schoot telde op dat moment nog 137
bewoners van wie 125 deel uitmaakten van 36 gezinnen en de overige twaalf alleenstaand
waren. In het dorp stonden dus niet meer dan 48 woningen. De gezinshoofden werden bo-
vendien verdeeld in drie vermogensklassen; de ‘cleijne getauxeerdens’, onvermogenden en
bedeelden. De klassen van de ‘hele’ en ‘halve kapitalisten’ kwamen in Schoot niet voor. De
vijf gezinshoofden die waren ondergebracht in de klasse van de ‘cleijne getauxeerdens’ had-
den enig vermogen. Het waren de gezinnen van de schipper Arien Claesz van Zuijlen, de
schipper en winkelier Dirck Willem Jansz en de tapper Willem Pietersz Bentschop, elk be-
staande uit vier personen; en de zelfstandig wonende Reijmpge Eijmberts en Anna Gerrits
die beiden een winkeltje hadden. De 34 gezinshoofden die als arbeider werden aangeduid
waren onvermogend. Acht gezinnen, in totaal bestaande uit 20 personen, werden onder-
houden door de armenzorg.

Dat in het tweede en derde kwart van de 17de eeuw de economische en waterstaatkundi-
ge situatie van Schoot verslechterde bleef ook bij het hoogheemraadschap van Rijnland niet
onopgemerkt. Evenals in de omringende ambachten had Schoot te lijden van grondeigena-
ren die hun land abandonneerden. Regenten en inwoners van Schoot verzochten Rijnland
dan ook om bij de heffing van de omslag voortaan uit te gaan van een verminderde opper-
vlakte van het ambacht. In 1673 verminderde Rijnland de omslag met 242 morgen, echter
onder voorwaarde dat ‘in tijden en wijlen als het mogelick was’ alsnog van de gehele opper-
vlakte van Schoot betaling zou binnenkomen. Zover is het echter nooit gekomen. De ver-
mindering met 242 morgen betekende wel een lastenverlichting van 50 procent, maar
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20 GA Leiden; Stadsarchief Leiden, inv. nr. 4025.
21 GA Leiden; Stadsarchief Leiden, Kohier van het familiegeld, 1674.
22 SARM; Ambachtsarchief Nieuwkoop, inv. nr. 126, Kohier op het gemaal, c.1680, fol. 93-95v.



kwam nog lang niet overeen met de situatie zoals die feitelijk bestond. Naar gissing telde
Schoot in 1670 nog 100 morgen land terwijl dat in 1678 was teruggelopen tot dertien mor-
gen en 213 roeden bestaande uit de percelen waarop de huizen stonden. Op de huiswerven
en enige kleine hoekjes en brokjes veenland na, was Schoot inmiddels bijna geheel ver-
veend. De oorzaak van de omzetting van land in water was natuurlijk de turfwinning. Toch
werd in 1676 gesteld dat de landafname in sterke mate versneld werd door de golfslag van
de steeds grotere waterplas rondom Schoot. De Grote Poel had in de jaren 1672-1676 last ge-
had van buitengewoon hoog water, waardoor in die jaren ook weer veel land was wegge-
spoeld. Het hoge water was een gevolg geweest van de inundaties tijdens de inval van de
Franse troepen in 1672 en de doorbraak van de Sparendamse dijk in 1675. Veel land was ge-
scheurd zodat er geen turf meer op kon worden geplaatst waardoor er ook niet meer kon
worden geveend. Ondanks de verkregen remissie bleef de betaling van de verpondingen en
morgengelden ver achter. In 1676 maakten schout en schepenen van Schoot een lijst op
waaruit blijkt dat nog elf personen in de omslag per morgen hadden betaald voor de gehele
oppervlakte van hun eigendommen, tezamen ruim 56 morgen. Van de overige bijna 200
morgen kwam helemaal geen geld binnen. Bovendien droegen de elf betalenden weliswaar
bij voor 56 morgen eigendom, maar nog niet eens één morgen van die oppervlakte bestond
uit land. Het verschil tussen theorie en praktijk was in veel gevallen enorm. Tijmen Maertens
de Haas betaalde omslag voor zijn ruim vijftien morgen land, maar bezat in de praktijk nog
maar 70 roeden. Op de perceeltjes overgebleven land stonden, bijna geheel omringd door
het water, de huizen van de eigenaren ‘daerinne sij tot noch toe ter nauwer noot haer metter
woon moeten behelpen’.23

De inwoners van Schoot die hun land hadden geabandonneerd, ontzagen zich echter niet
om van de geabandonneerde akkers toch kraggen en bonken af te steken, op de akkers riet te
snijden en het viswater te bevissen. Ongeacht het simpele feit dat dit niet mocht, gaf het bo-
vendien irritatie bij de dorpsgenoten die nog wel morgengelden betaalden voor hun eigen-
dommen. Een viertal Schotenaren, Sijmen de Haes, Leendert Jansz. Loopiecker, Kornelis Ger-
rits van Suylen en Dirck Willemsen, verzocht het hoogheemraadschap dan ook hiertegen op
te treden met als gevolg dat dit op een boete van 25 ponden op 2 oktober 1673 nog eens na-
drukkelijk werd verboden.24 Een verbod uitvaardigen ging nog wel, maar toezien op ontdui-
king van het verbod was een ander geval. De bode van Schoot, Joachim Cornelis Stouthandel,
woonde op de Korteraarse hoek en voer dagelijks met zijn scheepje naar Schoot heen en weer
om te controleren en zonodig te bekeuren. Daarna begon het probleem pas. Omdat er in Schoot
geen schepenen waren, werd er geen vierschaar meer gespannen zodat de bekeurden niet  ver-
volgd konden worden. In 1674 verzochten de inwoners van Schoot het hoogheemraadschap
dan ook om aan deze rare situatie een einde te maken. Ze wilden van Stouthandel af omdat
door hem, volgens hun zeggen, geen ‘order ofte ontsach’ werd gebruikt. Ze vroegen om Jan
de Witt te benoemen tot nieuwe baljuw en schout. Hij moest toezicht op de verlaten landen
van Schoot gaan houden. Dit gebeurde dan ook. In juni 1674 werd door het hoogheemraad-
schap  het beheer van Schoot opgedragen aan Jan de Witt, tot die tijd ‘officier’ van Schoot en
van beroep chirurgijn in Zevenhoven. Het beheer hield in dat De Witt voor 120 gulden per jaar
het ambacht huurde en daarvoor de visrechten en het recht op het snijden van riet verkreeg.
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Op hun beurt zouden de overgebleven ingelanden van Schoot 120 gulden betalen, waarvoor
hun werd toegestaan het riet te snijden, de wateren te bevissen en de stroken overgebleven
grond met turf te beleggen (= laten drogen).25

In 1678 rekestreerden schout en ambachtsbewaarders van Schoot aan dijkgraaf en hoog-
heemraden van Rijnland om te worden vrijgesteld van het betalen van morgengelden en an-
dere onkosten. Men had nu door ‘afspoelen’ en uitvenen een oppervlakte van 181 morgen en
527 roeden land en water, waarvan de eigenaren waren verarmd of met onbekende bestem-
ming waren vertrokken. De situatie bleef verslechteren. Een belangrijk deel van de grondei-
genaren, inmiddels veelal watereigenaren, woonde in dat jaar al niet meer in Schoot. De 28
eigenaren, tevens inwoners van Schoot, waren gezamenlijk eigenaar van bijna 159 morgen
land en water. In Korteraar en Nieuwveen woonden 22 eigenaren, die gezamenlijk ruim 52
morgen in eigendom hadden, waarvan drie morgen echt land. Dan was er ook nog bijna 25
morgen land geabandonneerd door een tiental personen. Een uittreksel uit het morgenboek
werd meegezonden en noemt de namen van de 69 verarmde of vertrokken eigenaren.26 In
het rekest vermeldden schout en schepenen dat een aantal ingezetenen van Schoot hadden
aangeboden om jaarlijks nog met 56 morgen te contribueren zowel in de verponding als in
de morgengelden ofschoon dat ze samen maar 540 roeden land hebben.

Het inspectiebezoek
Naar aanleiding van het rekest, en natuurlijk ook omdat de financiële situatie van Schoot zo
slecht was dat er geen enkele betaling van morgengeld meer binnenkwam, gaven hoog-
heemraden van Rijnland aan de rentmeester Adriaen van der Laan opdracht om een inspec-
tiereis te maken naar Schoot. Niet alleen de financiën zullen daarbij een rol hebben ge-
speeld. Men wist dat wanneer Schoot zou wegspoelen er een plas water zou ontstaan van
2500 morgen met een diepte van doorgaans tien voeten met alle gevaren van dien voor de
omringende ambachten.

Het door Van der Laan ingeleverde ‘verbaal’ van de reis geeft een prachtig beeld van de
desolate toestand van Schoot. Van der Laan maakte de reis samen met de bode van Rijnland,
Cornelis van Cleij, op 31 mei 1678. Ze voeren met een schip van Leiden naar Oude Wetering,
over het Braassemermeer de molenwetering op en vervolgens door de Leidse Vaart en de Aar
richting Schoot. Toen de heren per schip vanaf Korteraar de grens van het ambacht bereik-
ten, bemerkten ze dat er geen ‘limiten’ meer te zien waren omdat ‘hetselve gewest al van een
natuijr scheen te weesen dat was al verdolven, verveende ende afgespoelde landen’. Ze zeil-
den anderhalf uur heen en weer zonder dat ze daarin door de aanwezigheid van legakkers
werden verhinderd. Slechts hier en daar zagen ze enkele smalle stroken met riet begroeid
land ter breedte van een roede en in lengte variërend van acht, tien, twaalf of vijftien roeden
lang. De stroken land zouden met elkaar nog geen tien morgen land bevatten. De stroken
land aan de noordwestkant van de Schoterdijk, door Van der Laan Buurtweg genoemd, la-
gen allemaal in de richting zuidoost/noordwest. Bij zuidwestenwind werd daardoor de golf-
slag in de richting van de Buurtweg nog wat gebroken. De meeste akkers waren te klein om
turf op te leggen. Op acht of tien van de akkers lag veen of turf die, volgens zeggen van de
arbeiders die er aan het baggeren of turfmaken waren, daar was geveend in opdracht van de
schout of bode van Schoot. Bij de arbeiders bespeurde Van der Laan wel ‘een verlegentheijt
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bij, als ofte sij dat niet doen en mochten’. De arbeiders gaven aan te stoppen met werken als
het niet mocht.

Bij aankomst in Schoot werd de boot vastgelegd aan een kade die, volgens Van der Laan,
vanaf het Zuideinde van de Buurtweg naar Ter Aar leidde. De Buurtweg was op de breedste
plaatsen geen twaalf voeten breed. Langs de weg waren beschoeiingen aangebracht om het
doorspoelen tegen te gaan. In de weg lag een brug die zo vervallen was dat men er ‘qualijck
over gaen conde’, maar die nog wel werd onderhouden om doorvaart van schepen mogelijk
te maken. De ongeveer 30 huizen stonden aan beide kanten van de Buurtweg. Elk huis lag
op een afgesloten werf met een oppervlakte van meestal 40 vierkante roeden. Soms waren
de werven kleiner; 30, 20 of zelfs maar tien roeden. De woningen zagen er zeer ‘armlijck
ende ontramponeert’ uit. De inspectie strekte zich eveneens uit tot in de woningen, waar ze
met een aantal bewoners spraken. Daar constateerden ze dat de woningen er ook van
binnen armelijk uitzagen. Misschien tot hun verwondering zagen ze in een van de huizen
boerengereedschap voor het maken van boter of kaas. De eigenaren bleken zes koeien te
hebben, die geweid werden in Langeraar. De erven om de huizen lagen vol met turf. Van der
Laan kon blijkbaar niet nalaten te vragen of de turf wel uit het eigen land gebaggerd was. Het
antwoord dat hij kreeg was wat ontwijkend; ‘... neen, maer wij vangen die hier ronsom ende
moet ons dienen tot winterbrant daer wij anders geen raet en weeten’.

Na inspectie van de Buurtweg en de woningen scheepte het gezelschap zich weer in en
werd de zuidoostkant van het ambacht bezichtigd. Ook daar was de situatie slecht, al wa-
ren de akkertjes er wel wat groter. De plassen water waren er echter ook omvangrijker
waardoor de golfslag sterker was met alle nadelige gevolgen voor de akkers. Aan de noord-
kant van Schoot bevond zich nog een brug die vervallen was. Volgens mededelingen van
bewoners was de brug door het ambacht Zevenhoven aangelegd ten behoeve van de door-
vaart van hun schepen en moest de brug door Zevenhoven worden onderhouden. Zeven-
hoven had echter ‘eenige jaren herwaerts de handt daer afgetrocken’, hoewel ze nog dage-
lijks met schepen van de doorvaart gebruik maakten. Het weggedeelte, waarin de brug lag,
was het kerkpad van de inwoners van Schoot naar Nieuwveen ‘om haer dooden langs dien
wech ter aerde te brengen’. Dit was nu niet meer mogelijk.27 De inwoners van Schoot meld-
den dat de toestand die Van der Laan aanschouwde nog gunstig was omdat het ten tijde van
de inspectiereis erg laag water was. In de herfst, de winter en het voorjaar was het water-
peil een of anderhalve voet hoger, waardoor het water net over alle akkertjes heenliep. Ze
vertelden Van der Laan dat ze, als ze geen hulp kregen, de weg niet meer in stand zouden
kunnen houden. In een gesprek van Van der Laan met de schepenen van Schoot, Sijmon de
Haes, Gerrit Pietersz Baes en Warbout Pieter Floorisz, werd afgesproken dat hij een lijst
zou krijgen met de namen van de grondeigenaren. De schepenen reisden op 7 juni 1678
naar Lisse, de woonplaats van Van der Laan, waar zij hem de lijst overhandigden. Uit de lijst
bleek dat er nog dertien morgen 213 roeden land was ,waaronder begrepen 500 roeden
waarvan de eigenaren van de armen leefden of zo arm waren ‘datse bij haer selven niet en
kunnen bestaen’. De eigenaren van de overige twaalf morgen 300 roeden zouden welis-
waar de verponding en het morgengeld kunnen dragen, hoewel er onder hen ook enkelen
waren die zo arm waren ‘dat men dickmaels in een maent geen suijvel in haer huijsen en
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26 HHRS; ORA, inv. nr. 6754.
27 Dit probleem zal door de Schotenaren waarschijnlijk zijn opgevoerd om de situatie ernstiger te laten lijken. De doden

werden immers ook per boot naar Nieuwveen vervoerd. 



soude vinden’. De situatie was dus dramatisch, terwijl bovendien jaarlijks de akkers kleiner
werden.

Na het bezoek schreef Van der Laan zijn conclusies. Van Schoot viel geen verponding
meer te verwachten omdat er behalve de weg en de huiserven geen ‘heel lant’ meer te vinden
was. Over het herstel van Schoot viel niet meer te denken. De inwoners dwingen tot betaling
zou alleen maar leiden tot het vertrek van de resterende Schotenaren, die tot nu toe in ieder
geval hun huizen min of meer onderhielden en hun ‘mager cosgien’ in de omringende am-
bachten bij elkaar zochten. Het was in de ogen van Van der Laan ook zeker dat de Buurtweg
binnen korte tijd zou zijn weggespoeld, waardoor een aaneengesloten plas water van 2500
morgen zou ontstaan. In een breedvoerig betoog werden door Van der Laan vervolgens een
aantal oplossingen aangereikt met de voor- en nadelen die ze hadden. Het kwijtschelden van
de verpondingen en omslagen, de eerste mogelijkheid, zou een slecht voorbeeld geven voor
omringende ambachten en aanleiding geven voor meer verzoeken om kwijtschelding. De
tweede mogelijkheid werd geboden door de keuren van Rijnland, waarbij het hoogheem-
raadschap  een ambacht kon ‘aenslaen’ of toeëigenen wanneer de morgengelden niet wer-
den betaald. Deze oplossing zou echter een straf zijn voor degenen die nog wel hun best de-
den om de omslagen op te brengen. Het nogmaals terugbrengen van de oppervlakte
waarmee Schoot zou moeten bijdragen, achtte Van der Laan evenmin een goede oplossing.
Daardoor zou volgens hem ‘een deur geopent weesen daer veel moeijten uijt soude ontsta-
en’. Hij bedoelde daarmee wellicht dat ook andere ambachten van deze mogelijkheid ge-
bruik zouden willen maken. Na de diverse oplossingen komt Van der Laan uiteindelijk met
zijn voorstel. Het hoogheemraadschap  zou met de inwoners en het bestuur overeenkomen
dat Schoot jaarlijks voor 200 morgen zou blijven bijdragen, en tot zekerheid van de betaling
daarvan het gehele ambacht tot onderpand zou stellen. Per morgen zouden 20 stuivers wor-
den betaald zonder ooit nog voor andere omslagen te worden aangeslagen. De opbrengst
van de visserij in de wateren van Schoot zou mogen dienen om de lasten van de 200 morgen
te betalen.

Aan het einde van zijn verslag kan Van der Laan niet nalaten te vermelden dat droog-
making van de waterplas de beste oplossing zou zijn. Daardoor zou ongeveer 3600 mor-
gen vruchtbaar land beschikbaar komen. De onkosten zouden weliswaar groot zijn, maar
zouden snel terug zijn verdiend. Met het laatste voorstel was hij wel, zoals hij zelf schrijft
‘een weijnich buijten het spoor gegaen’ van zijn opdracht, maar hij had daarmee slechts
het ‘gemeenebeste’ van Holland en van Rijnland op het oog. Uiteindelijk besloot Rijnland
tot remissie van de oppervlakte waarover de verponding en omslagen werden geheven. In
1680 werd deze oppervlakte verminderd met iets meer dan 167 morgen. Wegens het door-
breken van de Schoterdijk werd in 1709 deze oppervlakte nog eens met bijna 23 morgen
teruggebracht. In het ambacht stonden toen nog zeven huizen.28 Schoot contribueerde
sinds dat jaar voor nog maar 33 morgen en 150 roeden en dit bleef zo tot het einde van de
18de eeuw. 
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28 HHRS; OAR, inv. nr. 6768.



De laatste bewoners
De visitatie van 1678 heeft in hoofdzaak tot doel gehad om na te gaan of de remissie van de
verpondingen terecht was. Hoewel Van der Laan probeerde om het hoogheemraadschap
warm te krijgen voor droogmaking, had dit geen resultaat. Enig spoor van een actie van de
kant van het hoogheemraadschap  om het dorp te behouden is er niet. Het is niet aanneme-
lijk dat de bewoners zich nadien erg druk hebben gemaakt om door middel van grootscha-
lige beschoeiingswerkzaamheden hun ambacht te redden, ze hadden er trouwens ook de fi-
nanciële mogelijkheden niet voor. Het verval van het ambacht moet zich vanaf de tachtiger
jaren versneld hebben voortgezet. Het slagturven ging echter gewoon door, al werd de jaar-
lijkse opbrengst steeds kleiner. De productie daalde van 1500 roeden in 1697 langzaam tot
101 roeden in 1723. In dat jaar werd de laatste aangifte gedaan. Het aantal baggeraars daal-
de eveneens. De laatste jaren werd nog gebaggerd door een handvol personen en het is wel
zeker dat we hen kunnen rekenen tot de laatste bewoners van Schoot. De belangrijkste on-
der hen is Pieter Cornelisz. Bentschup in wiens woning in Schoot het verveningskohier werd
opgemaakt, voor het laatst in 1715. Hij veende het meeste. Van de 185 in 1717 geveende roe-
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Afb. 4. ‘Nieuwe aftekening tot droogmakinge van de uytgeveende landen geleegen in Rynland, Am-
stelland & Utrecht als Nieukoop, Sevenhoven, Nieuveen, Schoot, de Graaflykheyt, Korteraar,
Aarlanderveen en d’ Proosdy’; L. Kraakhorst; 1742. De bovenzijde van de kaart is het oosten. Het
ambacht Schoot is inmiddels geheel verlaten. Slechts de grenzen van Schoot zijn aangegeven. Het
restant van de Schooterdijk is nog op de kaart te zien, maar bestond in de praktijk alleen nog maar
uit rietakkers die bij hoog water en wind werden overspoeld (Collectie Hoogheemraadschap Rijn-
land, Leiden). 



den turf nam hij er 92 voor zijn rekening. In het begin van de 18de eeuw werd geveend op
oude werfstukken, waaruit blijkt dat de huizen, die op deze werven hadden gestaan, in-
middels waren afgebroken. In 1720 werden nog verlaten akkers verveend en toen werd ook
de werf verveend waarop de ‘Croesmolen’ had gestaan.29

De registratie van doop, huwelijk, begraven en lidmaatschap van de kerken in Nieuwveen
(ten aanzien van de gereformeerde inwoners) en Zevenhoven (ten aanzien van de rooms ka-
tholieke inwoners) is te summier bewaard gebleven om de omvang en achteruitgang van de
bevolking te kunnen reconstrueren. Slechts de rooms-katholieke doop- en begraafadmi-
nistratie van Zevenhoven biedt enkele gegevens over de inwoners van Schoot. In de rooms-
katholieke kerk van Zevenhoven werden in 1682 nog vijf kinderen gedoopt die uit Schoot af-
komstig waren. In de periode tussen 1682 en 1696 is in de registratie de woonplaats van de
dopelingen niet vermeld, maar vanaf 1697 gebeurde dat wel weer. Vier jaar lang vermeldt het
doopboek geen kinderen uit Schoot totdat op 3 september 1701 in Zevenhoven de uit Schoot
afkomstige Anna werd gedoopt. Zij was de dochter van Jan Janse en Trijntje Fransen. Zij
bleek het laatste uit Schoot afkomstige kind te zijn dat in Zevenhoven ten doop werd ge-
houden. De begraafadministratie van de rooms-katholieke kerk van Zevenhoven vermeldt
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29 HHRS; OAR, inv. nr. 2103d.

Afb. 5. Fragment uit de kaart van Rijnland; 1746; verbeterde uitgave van de kaart van 1647 door Jan
Jansz. Dou en Steven van Broeckhuysen en de herdruk daarvan in 1687. De ‘nieucoopse plas’ is aan-
gegeven door arceringen. Toch lijkt het alsof het dorp Schoot nog gewoon bestaat. Zelfs de huizen
zijn nog ingetekend terwijl het dorp op het moment van uitgave van de kaart al geheel verdwenen
was (Collectie Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden).



tussen november 1698 en november 1713 de begrafenis van acht inwoners van Schoot. De
laatste was Jan Jansen die, misschien typerend voor een bijna verdronken dorp, dood in zijn
boot was aangetroffen.

Schoot is wellicht tot 1720 bewoond geweest want in 1721 wordt voor het eerst gesproken
over het verlaten ambacht van Schoot.30 Dat in ieder geval in het gevoel van de bewoners van
de regio, Schoot niet meer meetelde, wordt geïllustreerd door de buurspraak die in septem-
ber 1711 in Nieuwkoop werd gehouden. De bewoners spraken over de gecombineerde pol-
der en somden de betrokken ambachten op. Het ambacht Schoot werd niet meer genoemd.31

Toch is er ook na 1720 nog wel turf gebaggerd. Het laatste kohier werd in 1723 opgemaakt.
Er veenden toen nog drie (voormalige) inwoners, Gijsbert van Vliet, Roeloff Keijser en Pie-
ter Bentschup, die daarvoor vijf gulden en één stuiver waarborgpenningen stortten.32 De
laatste ambachtsrekening liep over het jaar 1724; er resteerde een bedrag van bijna negen
gulden. Maar ook hiermee was het baggeren niet ten einde. Meijndert van Adrichem ver-
klaarde in 1730 ‘dat nog iets geveend werd onder Schoot en dat [hij] daar aantekening van
gehouden heeft’.33 Dit heeft echter niet meer geleid tot het opmaken van een verveningsko-
hier of een ambachtsrekening.

Een ‘papieren’ ambacht wordt drooggemaakt
Hoewel de huizen van Schoot waren verdwenen en de inwoners waren vertrokken, moesten
de wateren en rietlanden van het ambacht beheerd worden om er nog zoveel mogelijk in-
komsten uit te halen. In de 18de eeuw werden landen en wateren van Schoot jaarlijks ver-
huurd om te vissen, riet te snijden en te slagturven. Op deze manier brachten de geaban-
donneerde landen en wateren in ieder geval nog iets op. De namen van een aantal huurders
zijn bekend. In 1731 en 1732 was Meindert van Adrichem huurder voor 70 gulden per jaar.
Van 1761 tot 1765 was een zekere Van Oord huurder; in 1766 Jan Celis en Jan de Jong; en van
1791-1793 Jan de Jongh voor 120 gulden per jaar. In 1794 werd de visserij voor een periode
van tien jaar verhuurd. Huurder voor 245 gulden per jaar werd Cornelis Clant junior. Clant
verzocht overigens in 1798 ontslag van huur wegens de droogmaking van de Grote Poel.34

Behalve beheersmatig, bleef Schoot op papier in stand als het ging om de ambachtsheren
en –vrouwen en de functionarissen. Door het vertrek van de bewoners werd dit steeds moei-
lijker. In 1700 werd vastgesteld dat de ambachtsheer wel een baljuw, schout, secretaris en
verdere functionarissen zou willen benoemen, maar dat er niemand te vinden was die een
van de ambten wilde aanvaarden.35 Wel verzocht een verder onbekende H. van Dijk uit 
’s-Gravenhage de ambachtsvrouwe in juni 1750 om geadmitteerd te worden tot secretaris of
notaris van Schoot. Zijn verzoek was gegrond op het feit dat achter de kerk van Nieuwveen
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30 HHRS; OAR, inv. nr. 2104a. Roovers meldt dat Schoot aan het begin van de 18de eeuw nog ongeveer 75 huizen telde en
bewoond werd door ongeveer 500 personen. Pas omstreeks 1750 zou Schoot geheel zijn ontruimd. Deze voorstelling is
niet juist. Schoot was in 1720 al geheel ontruimd terwijl het door Roovers genoemde aantal huizen en inwoners geheel
bezijden de waarheid is. J.J. Roovers, Gesprokkeld in oud-Nieuwveen (Nieuwkoop 1977) 22-23. In 1727 werd nog als inwoner
van Schoot genoemd Pieter Cornelisse Benschop. Deze vermelding moet haast een vergissing zijn, tenzij Pieter een huis
bewoonde nabij de galgakker tegen de grens met Nieuwveen. Zijn weduwe werd in 1732 als inwoonster van Nieuwveen
genoemd. SARM; RA Nieuwveen, inv.nr. 11 fol. 138 d.d. 11 maart 1727 en inv. nr. 12 fol. 28 d.d. 6 februari 1732.

31 SARM; Ambachtsarchief Nieuwkoop, inv. nr. 2, buurspraak 14 september 1711.
32 HHRS; OAR, inv. nr. 2105b.
33 HHRS; OAR, inv. nr. 6768.
34 NA; Archief van de Heerlijkheid Schoot, inv. nr. 10 en 14.
35 NA; Archief van de Heerlijkheid Schoot, inv. nr. 11.



nog twee of drie huizen stonden die op de grond van het ambacht Schoot stonden.36 In 1773
werd wel een baljuw aangesteld in de persoon van Gijsbert Dirk Cazius. Voordat de am-
bachtsheer Van Rechteren Cazius benoemde had hij over hem informatie gevraagd aan D.
van Bijsterveldt in Den Haag. Hoewel Van Bijsterveldt niet echt gunstig over hem oordeelde,
‘die man heeft te veel hooij op zijn schip om alles na behooren te kunnen besorgen’, volgde
toch een benoeming.37

Met name in perioden van voorgenomen droogmaking van de waterplas, zoals rond 1773,
werd de noodzaak gevoeld om Schoot te laten meepraten, waarvoor een schout en secreta-
ris nodig waren die in de buurt van Schoot woonden. De Nieuwveense notaris Cornelis
Bosch heeft deze gecombineerde functie jarenlang vervuld. In december 1773 bood hij de
ambachtsheer zijn diensten aan in een brief, waarbij een conceptcontract insloot. Hij liet de
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36 NA; Archief van de Heerlijkheid Schoot, inv. nr. 7. Gegevens zijn afkomstig uit de’inventarislijst’. De brief zelf (d.d. 4 juni
1750) is in het betreffende archief niet bewaard gebleven.

37 NA; Archief van de Heerlijkheid Schoot, inv. nr. 9.

Afb. 6. Aankondiging van de
verkoop van de heerlijkheid
Schoot, 1734 (Nationaal
Archief; Archief van de heer-
lijkheid Schoot, inv.nr. 7)



brief bovendien vergezeld gaan van een ‘kleijn presentje van die producten dewelke uwe
heerlijkheid Schoot opleverd’. Bosch wenste de ambachtsheer toe het ‘met smaek te sullen
gebruijken’. Omdat het ambacht nog maar drie producten opleverde, turf, riet en vis, kun-
nen we aannemen dat het om het laatstgenoemde ‘product’ ging. Bosch werd in januari
1774 benoemd tot schout en secretaris voor de periode tot het moment dat octrooi tot
droogmaking van de Grote poel zou zijn verleend.38 Van de droogmaking kwam echter
niets. Hoewel er concepten van octrooien werden geschreven en er veel vergaderd en gecor-
respondeerd werd, liep het voornemen vast op de hoge kosten. De kosten van droogmaking
werden geschat op 920.000 gulden. Het in orde brengen van de omliggende dijken ter be-
scherming van de ambachten zou 410.000 gulden kosten waarbij, jaarlijks 20.000 gulden
voor onderhoud moest worden uitgetrokken. 
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38 NA; Archief van de Heerlijkheid Schoot, inv. nr. 8.

Afb. 7. Aankondiging van de
verhuur van de wateren,
landen en akkeren van Schoot,
1794 (Nationaal Archief,
Archief van de heerlijkheid
Schoot, inv.nr. 17)



Kort voor de uiteindelijke droogmaking, die aan het einde van de 18de eeuw startte, was
er weer aanleiding om functionarissen te benoemen. De droogmakingsplannen leidden tot
activiteit bij de ambachtsheer die door de schout van Ter Aar, C.G. Born, van de plannen op
de hoogte was gebracht. Born nam van de gelegenheid gebruik om de ambachtsheer te ver-
zoeken om hem na de droogmaking van Schoot te benoemen tot schout, secretaris en bal-
juw van dat ambacht.39 De ambachtsheer informeerde over de droogmaking ook bij zijn bal-
juw Cazius, waarbij het vooral ging om de eigendom van de heerlijkheid en de droog
komende landerijen. Cazius antwoordde in februari 1798 dat de verdronken landerijen in de
Poel, als zijnde geabandonneerd, door de Staat waren overgenomen. Aan dit feit viel volgens
hem niets te doen. Naast de ‘papieren’ functionarissen had Van Rechteren, die zelf op hui-
ze Appeltern woonde, in de negentiger jaren van de 18de eeuw ook een zaakwaarnemer. Het
was de Leidse notaris J.P. Dozij, later Klinkenberg Dozij. Dozij had een andere mening dan
Cazius. Hij stelde de ambachtsheer voor om vanwege de droogmaking zo snel mogelijk ei-
gendomsbewijzen van Schoot te produceren. Het enthousiasme van Klinkenberg Dozij
bleek echter van korte duur. Na een tussentijds contact in 1801 schreef hij in 1811 aan de am-
bachtsheer dat hij onderzoek naar de eigendomsrechten had gedaan en dat aan de overna-
me van de landerijen door de Staat niets was te doen. Over schadevergoeding was niet ge-
sproken en ook nu kon daarvan geen sprake zijn.40 Van Rechteren liet de zaak daarop maar
rusten. Na de droogmaking verdween het ambacht Schoot van de kaart. Het grondgebied
werd verdeeld onder de omliggende ambachten. Hiermee kwam ook een einde aan het ‘pa-
pieren’ ambacht en binnen een halve eeuw was de plaats waar het had gelegen zelfs bij de
ambachtsheer niet meer bekend. Het enige wat in de eerste decennia na de droogmaking
nog aan het dorp herinnerde was een verhoging in het landschap, restanten van de laatste
rietakkers, die door bewerken van de landerijen inmiddels ook verdwenen zijn.41

Een conclusie
Op grond van de weinige bewaard gebleven bronnen kan worden geconstateerd dat de turf-
winning in Schoot tot de eerste helft van de 17de eeuw heeft bijgedragen aan de welstand van
de inwoners, zoals dat eveneens gold voor de omringende ambachten. In het derde kwart
van die eeuw liep de turfwinning terug en werd veel land geabandonneerd. De financiële en
waterstaatkundige situatie van het ambacht ging daardoor achteruit. De inundaties van 1672
en de overstromingen van 1675 versterkten dat proces in grote mate. Vanaf 1678 werd de
ondergang van het ambacht door zowel Van der Laan (het Hoogheemraaadschap) als de in-
woners als onontkoombaar gezien. Het ambacht was wellicht al omstreeks 1715, maar in ie-
der geval in 1720 geheel ontvolkt. De interesse van het hoogheemraadschap  bleef bij dit al-
les beperkt tot het zoeken naar een oplossing voor het probleem van achterstand in de
betaling van de morgengelden en andere omslagen. De waterstaatkundige problemen wer-
den wel geconstateerd, maar aan oplossingen hiervoor werd niet gedacht omdat de kosten
te hoog waren om er iets aan te kunnen doen. Dat Schoot wel van de kaart verdween en de
nabijgelegen ambachten Nieuwveen en Zevenhoven de turfwinning overleefden, is waar-
schijnlijk alleen een gevolg van het feit dat Schoot veel te lijden had van wind uit het zuid-
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39 Van Rechteren was blijkbaar in het voorstel geïnteresseerd en overlegde met Born over de revenuen die bij de posten ho-
ren. Het is overigens onduidelijk of Born ook daadwerkelijk de functie heeft bekleed. 

40 NA; Archief van de Heerlijkheid Schoot, inv. nr. 13.
41 Funnekotter; Volgens Funnekotter waren deze resten halverwege de 19de eeuw nog te zien.



westen. Deze windrichting overheerste in het najaar, het seizoen waarin het waterpeil hoog
was. Na het verdwijnen van Schoot zouden Zevenhoven en Nieuwveen van een nog grotere
golfslag te lijden krijgen zodat het verdwijnen van hun ambacht een kwestie van tijd zou zijn.
Door meer aandacht in de 18de eeuw van het hoogheemraadschap  om het gevaar van de
Grote Poel te verminderen, werd de ondergang van Zevenhoven en Nieuwveen voorkomen.
De ondergang van Schoot bleef gedurende de 18de eeuw een voorbeeld van de dreiging, die
de omringende ambachten boven het hoofd hing. De angst dat zij ‘het zelve droevige nood-
lot’ zouden ondergaan, zorgde er voor dat zij er alles aan deden om hun dijken in stand te
houden. In die zin heeft Schoot in de 18de eeuw naast een papieren bestaan ook nog een
symbolische waarde gehad.

Kohier op het gemaal (inwoners van Schoot), circa 1680

Cleijne getauxeerdens 

Arien Claesz van Zuijlen, schipper 4 personen

Dirck Willem Jansz, schipper en winkelier 4 

Reijmpge Eijmberts, winkeltje 1 

Anna Gerrits, winkeltje 1 

Willem Pietersz Bentschop, tapper 4 

Onvermogende (allen aangeduid als arbeiders)

Neeltge Jans 1

Cornelis Gerritsz van Zuijlen 1 

Grietge Aelbertsz 1 

Pleun Jansz 2 

Cornelis Jansz 2 1/2

IJsbrant Dircxe 4

Arien Pieterz 2

Warbout Pietersz 51/2

Dirck Abramsz 2

Jonge Jan Corsz 31/2

Jan Jansz 1

Cornelis Jansz Aren 31/2

Cornelis Roelen 2

Dirck Jan Gijsen 31/2

Cornelis Pietersz Bentschop 6

Pleuntge Jans 5

Jan Willem Arij Gijsz 3

Crijn Jansz 2

Pieter Brande 6

d’Ignom Pieters dochter 1

Aeltje Dircx 4

Claes Pietersz 2

Jonge Jan Jansz Bentschop 4
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Roel Cornelisz 31/2

Arien Willem Arij Gijsen 4

Pieter Jansz 2

Jan Hendricxe 2

Jan Jansz Crijnen 31/2

Jan Jansz Aren 3

Leendert Jansz 2

Jan Jansz 1

Willem Dircxe 5

Staets Jansz 2

Dirck Cornelis Willem Arij Gijsen 4

Van den armen levende

Lijssie Jans 3

Leendert Hendricxe 1

Gijsbert Pietersz 1

Neeltge Maertens 21/2

Trijntge Jans wed. van Oude Jan Corsz 31/2

Jan Cornelisz 1

Abram Dircxe 1

Pieter Cornelisz 3

Jan Staets 3
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Rendabiliteit van buitengronden
De ingelanden van de Zuidpolder op IJsselmonde als investeerders en

aandeelhouders1

Dit artikel gaat over de rendabiliteit van de buitengronden als factor in de economische positie van de pol-
ders op het eiland IJsselmonde. Vanuit de historische waterstaatsliteratuur is er nauwelijks iets bekend
over die buitengronden en al helemaal niet vanuit een sociaal-economisch perspectief. Dit terwijl er in-
middels diverse initiatieven zijn om beide invalshoeken met elkaar te verbinden. Er zijn dan ook goede
bronnen voor dit type onderzoek: de rekeningen waarin de investeringen en opbrengsten zijn verantwoord
en de kaarten waarop deze kapitaalgoederen zijn weergegeven. De rendabiliteit van deze bezittingen geeft
toegang tot het functioneren van de waterstaat en geeft aan hoe geografische en locale institutionele fac-
toren daarin een rol spelen. Opvallend is dat de grote verschillen in de economische positie van de polders
er door worden verklaard. Dit is dan op zich weer een van de bijdragen aan de algemene sociaal-econo-
mische geschiedenis van het platteland, die juist in Holland nog onderbelicht is gebleven.

Inleiding
Men mag verwachten dat op een eiland de kosten (polderlasten) en opbrengsten per opper-
vlakte grosso modo gelijk zouden zijn. Toch ervoeren de ingelanden dat niet zo. Cools stelt
dat de natuur in haar grilligheid een locale variabiliteit teweeg heeft gebracht, die elke uni-
forme regeling der dijkzaken onverbiddelijk afwijst.2 Maar op het eiland IJsselmonde betreft
het aangrenzende polders met een grote mate van overeenkomst in fysisch geografische
omstandigheden (klei op veen met een afwatering op de Maas). De economische verschil-
len moeten dan ook worden gezocht in de richting van verschillen in juridische en instituti-
onele bepalingen waarmee de betrokkenen werden geconfronteerd.3 Contemporaine waar-
nemers wezen op het enorme economische belang van de buitengronden. Dat zijn de al dan
niet bekade of bedijkte landen die buiten de primaire waterkering (ringdijk) van het eiland
liggen. De cash flow (nettowinst of -verlies vermeerderd met de afschrijvingen) van die bui-
tendijkse kapitaalgoederen zal verhoudingsgewijs wel gelijk kunnen zijn, maar met name
de eigendomsverhoudingen lagen per polder anders.

In dit artikel wordt eerst kort de geschiedenis van het hele gebied tot aan de ondergang
geschetst. Daarna wordt beschreven hoe het gebied polder voor polder op het water werd
heroverd, een proces dat enkele eeuwen omvat. Juist door het verloop van de tijd zijn er blij-
vende verschillen in de bezitsverhoudingen van de buitengronden. Deze verschillen zijn van
grote invloed op de economische positie van de polders. Hier worden achtereenvolgens de
polders met de buitengronden van de Zwijndrechtse Waard, Ridderkerk en Barendrecht be-
schreven. Vervolgens wordt de Zuidpolder, de jongste polder onder Barendrecht, met zijn
buitengronden als case study nader uitgewerkt. Tenslotte wordt gekeken of er op de andere
Zuid-Hollandse eilanden vergelijkbare ontwikkelingen zijn. Kortom: wie profiteerden van
de buitengronden van het eiland IJsselmonde, in welke mate waren die buitengronden

Bertus Wouda

1 Met hartelijke dank aan Petra van Dam voor haar commentaar en aanwijzingen bij de eerste versie.
2 R.H. Cools, Strijd om den grond in het lage Nederland. Het proces van bedijking, inpoldering en droogmaking sinds de vroegste tijden

(Rotterdam/Den Haag 1948) 36.
3 J.L. van Zanden en A. van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling (Amsterdam 2000) 20-21.



winstgevend, wat zijn de consequenties voor de ingelanden, wanneer treden er veranderin-
gen in de bezitsverhoudingen op, is een bepaald patroon daarin te ontdekken?

De oorspronkelijke ontginningen
De ontginningen van het eiland IJsselmonde dateren van vóór het jaar 1000.4 Oorspronkelijk
lagen de gronden zo hoog dat de pioniers het zonder waterkering konden stellen, maar van-
af 1100 legden de belanghebbenden een waterkering aan.5 Aanvankelijk gebruikten de inge-
landen het land (mede) voor de akkerbouw maar na verdergaande inklink van de bodem gin-
gen ze (geheel) over op veeteelt.6 Tenslotte verwerd het land tot drassige hooigronden waar
men roofbouw op de gronden pleegde door selnering en moernering.7 In dergelijke zin-
kende gronden met inmiddels een te laag rendement werd aan het eind van de 13de eeuw te
weinig in de kostbare waterkering geïnvesteerd.8

Tevens nam de dreiging van het buitenwater toe omdat de buitendijkse berging voor het
buitenwater verminderde, doordat de Maas na 1275 haar loop (mede door afdammingen
door de mens) in noordelijke richting verlegde.9 Sindsdien stroomt een tak van de Nieuwe
Maas, ter hoogte van Woudrichem, in de Merwede. De benedenloop kon al dat water niet
verwerken. Er ontstond een crisissituatie en de landsheer zag zich dan ook genoodzaakt om
dijkbrieven voor het gebied tussen de Lek en de Merwede uit te vaardigen.10

Het was een kwestie van tijd: maar in 1288 tijdens de Sint Agaatsvloed (5 februari) braken
de waterkeringen van de Riederwaard en de Zwijndrechtse Waard en kwamen deze gebie-
den ‘rijdende’ te liggen. Eerstgenoemde werd nog wel herdijkt maar de inklinking ging on-
verdroten verder zodat naderhand ook hier investeringen in de waterkering achterwege ble-
ven. Uiteindelijk kwam ook de Riederwaard na 1373/75 ‘rijdende’ te liggen.

De Zwijndrechtse Waard: buitengronden in de 14de eeuw
Na enige decennia was de Zwijndrechtse Waard door fluviatiele sedimentatie met een klei-
pakket van 80 tot 110 centimeter opgehoogd zodat de herdijking weer een reële optie was.11

Maar omdat de daartoe gerechtigden indertijd niet meteen hebben herdijkt, was het grond-
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4 G.P. van der Ven (red.) Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland (Utrecht 1994, der-
de druk) 60. P.A. Henderikx Land, water en bewoning. Waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in
de Middeleeuwen (Hilversum 2001) 22-25.

5 J.M. Moree, ‘Barendrecht bouwt Carnisselande, een dijk van een wijk. Archeologisch onderzoek in een nieuwbouwwijk
naar het middeleeuwse dijkdorp Carnisse in de verdwenen Riederwaard’, in: B. Wouda (red.) Ingelanden als uitbaters. Soci-
aal-economische studies naar Oud- en Nieuw-Reijerwaard, een polder op een Zuid-Hollands eiland (Hilversum, 2003) 57.

6 Bij bouwland dient het polderpeil 75-100 cm beneden het maaiveld te liggen, bij grasland slechts 40 cm. Cools, Strijd om
den grond, 74. Of men op IJsselmonde aanvankelijk zuivere akkerbouwbedrijven of gemengde bedrijven met een afne-
mend belang in de graanbouw exploiteert, is niet zeker. Aanvankelijk verbouwt men naast het zomergraan ook nog
wintergraan. In verband met verslechterende hydrologische omstandigheden kan men later alleen nog maar de zomer-
granen verbouwen. Van der Ven, Leefbaar laagland, 103.

7 C. Dekker, ‘De moernering op de Zeeuwse eilanden’, in: Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis jrg. 5 nr. 2 (december 1996,
themanummer: Turfwinning in Laag Nederland voor 1530) 60-66. K.A.H.W. Leenders, ‘Ecologische aspecten van de
middeleeuwse zoutwinning in de Delta’, in: Jaarboek voor de ecologische geschiedenis 1999 (Gent 2001) 43-60. T. Bosch, Om de
macht over het water. De nationale waterstaat tussen staat en samenleving 1798-1849 (Zaltbommel 2000) 21.

8 P.J.E.M. van Dam, ‘Schijven en beuken balken. Een sociaal-economische transformatie in de Riederwaard’, in: Wouda,
Ingelanden als uitbaters, 19-21.

9 T. Stol, ‘Opkomst en ondergang van de Groote Waard’, in: Holland 13 (1981) 129-145.
10 Henderikx, Land, water en bewoning, 197 en 213-238.
11 Pons, ‘De Zwijndrechtse Waard in 1332. Een reconstructie op grond van bodemkundige gegevens’, in: Zwijndrechtse we-

tenswaardigheden (Zwijndrecht, 1994) deel I, 15.



gebied aan de landsheer vervallen. Immers in de middeleeuwen behoorden de grote rivieren
en de zeearmen tot zijn domein.12 Pas na een nieuwe dijkbrief van de graaf konden de pol-
derbestuurders hun grondgebied herdijken. 

De herbedijking geschiedde op grond van een dijkbrief uit 1332.13 Daarnaast verleende de
graaf een aantal extra gunsten. Zo verkregen de medefinanciers, in ruil voor de inzet van hun
risicodragend kapitaal, elk een zestiende deel van de waard als ambacht. Kennelijk was het
ook nog nodig om extra gunsten aan die ambachtsheren te verlenen. Allereerst kregen ze
het recht om gezamenlijk de dijkgraaf te kiezen. Hier was de dijkgraaf dus niet meer een ver-
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12 P.A. Henderikx, Land, water en bewoning. 27. Na de Opstand zijn deze rechten door de Staten van Holland geëffectueerd.
Van der Ven, Leefbaar laagland, 123.

13 F. Jorissen heeft in zijn boek over de geschiedenis van de Zwijndrechtse Waard geen rekening gehouden met de Paasstijl.
Dat leidt op een aantal plaatsen tot verkeerde dateringen en conclusies. (Waarschijnlijk heeft hij gebruik gemaakt van het
proefschrift: D.W. Nibbelink, Handvesten en oorkonden betrekkelijk de regtsgeschiedenis van den Zwijndrechtschen Waard (Leiden
1860)). Vandaar dat Jorissen de herbedijking in 1331 dateert. Vele auteurs citeren Jorissen en nemen zijn bevindingen
over. F. Jorissen, Het hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard februari 1331-februari 1955 (z.p. 1955).

Afb. 1. Graaf Willem III. Wil-
lem de Goede verleende aan de
bedijkers van de Zwijndrechtse
Waard voorrechten, bemoeide
zich met de dijkzorg van de
Riederwaard en trad op als
rechter in een geschil tussen
deze buren. Kortom hij heeft
zich intensief bemoeid met de
waterstaat van het huidige ei-
land IJsselmonde. Uit: Petrus
Scriverius, Hollandsche, Zeeuwse
ende Vriesche chronyck [...] (Den
Haag 1677) 280. (Foto: BAW-
2004-V-12).



tegenwoordiger van de landsheer. Dat was overigens in het gebied van de Zuid-Hollandse
eilanden een gebruikelijke gang van zaken.14

Omdat al het werk van de bedijking vrij snel moest zijn gerealiseerd werd eerst een klei-
nere kade aangelegd die men in daaropvolgende jaren zou verhogen. Deze kade was na vol-
tooiing in 1333 eigenlijk te laag. Zoals in deze regio vaker geschied is, brak de nieuwe kade
vrij snel door, in dit geval tijdens de Sint Clemensvloed (23 november) van het daaropvol-
gende jaar.15 De graaf moest de bedijkers toen stimuleren door te gaan en zag zich genood-
zaakt enkele aanvullende rechten te verlenen. Om te voorkomen dat de ingelanden, die mor-
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14 Van der Ven, Leefbaar laagland, 110. Waar de graaf wel het benoemingsrecht bezit, kan dat volgens Van Konijnenburg ook
om een blote formaliteit gaan. W. van Konijnenburg, Het beheer onzer waterschappen uit een economisch oogpunt beschouwd ( Den
Haag 1929) 15.

15 Andere polders op IJsselmonde die verderop in het verhaal aan bod komen zijn eveneens vrij snel ondergelopen: Oud-
Reijerwaard tijdens de (eerste) St. Elisabethsvloed (19 november) 1404 dus nog in het jaar van haar bedijking; Nieuw-
Reijerwaard is bedijkt in 1442 en reeds met de storm na St. Elisabeth (dus kort na 19 november) in 1442 getroffen (de twee-
de St. Elisabethsvloed is de legendarische uit 1421); de Zuidpolder (onder Barendrecht) bedijkt in 1650 en ondergelopen
op 28 september 1650 en na herstel wederom op 9/10 november 1653; en de Vredepolder onder Barendrecht, bekaad in
1712 en overstroomd op de eerste Kerstdag van 1717.

Afb. 2. Buitenlanden van de Zwijndrechtse Waard. Deze kaart toont de buitengronden vanaf het
Zwijndrechtse Veerplein, via de Keetshaven van de Westerse Zoutketen tot aan het schaarhoofd. Het
onderste gedeelte (vanaf Meerdervoort) sluit aan op de rechterzijde van het bovenste gedeelte. Een
andere (hier niet afgebeelde) kaart toont het vervolg hierop tot aan Heerjansdam. Door Mattheus
van Nispen, 1682, ingekleurde pentekening, 45 x 58 cm, ZOO boven. WIJ, HZW, inv. nr. 891 (Foto:
BAW-2004-V-6).



gen-morgens-gelijk (dus naar oppervlakte van de eigendommen evenredig) belast waren
met het onderhoud van de waterkering, de benodigde specie binnendijks zouden afgraven
moest de graaf wederom ingrijpen.16 Zo gaf hij aan het hoogheemraadschap van de Zwijn-
drechtse Waard een buitendijks gelegen strook grond, direct grenzend aan de waterkering,
ter breedte van twaalf roeden, om indien nodig te beschikken over voldoende specie.17 Deze
strook met het bijbehorende recht werd de Twaalf Roeden genoemd. Ter vergelijk: het
kwam vaker voor dat tussen dijk en dijkputten een berm ter breedte van anderhalf tot drie
roeden werd voorgeschreven.18

Zoals in deze regio gebruikelijk was deed de graaf ook hier afstand van de aanwassen bui-
ten deze Twaalf Roeden. Zij werden het eigendom van de ambachtsheren.19 Deze gronden
zijn onverdeeld gebleven en gezamenlijk geëxploiteerd. Zowel de Twaalf Roeden, alsook de
ambachtsheerlijke aanwassen werden geëxploiteerd en leverden enige inkomsten op. De
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16 Akte d.d. 28 september 1335. Gepubliceerd in: D.W. Nibbelink, Handvesten, 24 (nr. 23).
17 Akte d.d. 12 november 1337. Ibidem, 31 (nr. 30).
18 Van der Ven, Leefbaar laagland 143.
19 De landsheer rekent het nieuw ontstane land der opwassen binnen de tot zijn domein behorende stromen tot zijn eigen-

dom. De aanwassen in Holland en Zeeland worden overgelaten aan de ambachtsheren of, zoals in Groningen en Fries-
land het geval is, aan de eigenaren der aangrenzende landerijen. Cools, Strijd om den grond, 25.

Afb. 3. De buitengronden nabij de Keetshaven van de Oosterse Zoutketen te Zwijndrecht. De grens
tussen de Twaalf Roeden van het hoogheemraadschap de Zwijndrechtse Waard en de aanwassen
van de ambachtsheren is op deze kaart met een gele lijn prominent ingekleurd. Deze loopt dwars
door: ‘Den tuyn of Heremitagie’ hetgeen aanleiding gaf tot de nodige conflicten. Door Mattheus
van Nispen, ca. 1695, 27 x 42 cm, NW boven, schaal 80 Putse voeten = 111 mm. (= ca. schaal 1 : 250)
WIJ, HZW, inv.nr 1071 (Foto: BAW-2004-V-6).



aanwassen zijn het nimmer betwiste en onverdeelde eigendom van de ambachtsheren die,
tot halverwege de 19de eeuw, steeds gezamenlijk een rentmeester benoemden om de bezit-
tingen te exploiteren.20 Hij verpachtte bouw-, wei-, hooi- en grasland, alsmede riet-, bies-,
rijs- en houtgewas. Tevens waren er percelen die in erfpacht werden uitgegeven. Daarbij kon
het gaan om een boomgaard of een tuin, zoals ‘De Hermitage’ maar ook om bedrijven, zo-
als een houtzaagmolen en een papiermolen, die vanwege geluidshinder (het stampen van de
benodigde lompen) en de benodigde windvang buiten Dordrecht waren gevestigd.21 Tevens
was er de verhuur van land en havens aan de meesters van de beide zoutketen.22 Naast beta-
lingen waren de zoutzieders ook verplicht tot zoutleveranties. Tenslotte werd er geregeld
door diverse partijen voor aardhaling betaald. De inkomsten van de gezamenlijke am-
bachtsheren zijn verder niet nader onderzocht omdat duidelijk is dat de polderlasten niet
werden verlaagd door de inkomsten van de buitengronden maar dat die opbrengsten geheel
aan de ambachtsheren ten goede kwamen.

Oud- en Nieuw-Reijerwaard: buitengronden vanaf de 15de eeuw
Begin 15de eeuw werd een klein deel van de verdronken Riederwaard herdijkt toen deze met
een ongeveer 110 centimeter dik fluviatiel sedimentatiepakket was opgehoogd.23 Dit staat nu
bekend als Oud-Reijerwaard (onder Ridderkerk). Hier verkregen de bedijkers eind 1403 een
dijkbrief van de landsheer.24 In de daaropvolgende zomer werd Oud-Reijerwaard bedijkt
maar ook deze bedijking begaf het nog voor de winter. In het voorjaar van 1405 wensten de
bedijkers verder te gaan met de herstelwerkzaamheden. Inmiddels was de graaf overleden
zodat het kennelijk noodzakelijk was dat zijn opvolger de verkregen dijkrechten bevestig-
de.25 Duidelijk is wel dat de graaf zijn recht op het benoemen van de dijkgraaf en de pastoor
toen nog behield.

Voorafgaand aan de bedijking van het naastgelegen Nieuw-Reijerwaard waren de voor-
noemde benoemingsrechten inmiddels overgegaan op de plaatselijke ambachtsheer Roe-
land van Uutkerke.26 Maar er was meer veranderd: de ingelanden waren veel mondiger ge-
worden. Bij de herdijking van Oud-Reijerwaard was het land grotendeels weer uitgegeven
aan boeren of hun nakomelingen die voor de overstroming reeds land in dit deel van de Rie-
derwaard hadden bezeten en die op de gespaarde waterkeringen (de Waaldijk en Pruimen-
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20 Het archief van de gezamenlijke ambachtsheren berust met het archief van het hoogheemraadschap van de Zwijndrecht-
se Waard bij waterschap IJsselmonde te Barendrecht. J.H. Streefland, Inventaris van het archief van het hoogheemraadschap van
de Zwijndrechtse Waard (Den Haag 1970) 101-116.

21 Velen vermelden dat in 1585 te Dordrecht de eerste papiermolen in de noordelijke Nederlanden staat. Het gaat echter om
een Dordts privilege van een bedrijf gevestigd aan de overzijde van de Oude Maas. In 1586 is deze Zwijndrechtse papier-
molen gebouwd door Hans van Aelst. Door de uitbreiding van de zoutziederij in 1590, is de papiermolen in 1594 verkocht
aan de eigenaars van de Nieuwe Zoutkeet. Het daaropvolgende jaar is de papiermolen ontmanteld. C.L. van der Leer, ‘Van
buitendijkse buitenplaats naar beoogde bouwlocatie’, in: Trotse toren trilogie. Een drieluik ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest
van de Zwijndrechtse watertoren (Zwijndrecht 1997) 18. Voor het geschil in 1590-1594 tussen de eigenaren van de papiermo-
len te Zwijndrecht en de eigenaar van de zoutkeet zij verwezen naar: Waterschap IJsselmonde (hierna WIJ), archief van
het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtsche Waard (hierna HZW), inv.nr. 907.

22 Het betreft de zoutketen aan de Oude- of Oost-Keetshaven (vanaf 1571) en de Nieuwe- of West-Keetshaven (vanaf 1590)
beiden nabij het Zwijndrechtse Veer.

23 Pons, ‘De Zwijndrechtse Waard in 1332’, I, 15.
24 Akte d.d. 9 december 1403.
25 Akte d.d. 27 maart 1405.
26 Ambachtsheer Roeland van Uutkerke benoemt d.d. 8 juli 1440 Heinric van Haarlem als gewaarde rechter, dijkgraaf en

rentmeester van het ambacht Ridderkerk.



dijk) waren blijven wonen.27 Vele bedrijven in Oud-Reijerwaard waren circa 10 tot 15 ha
groot. Pons vermoedt zelfs dat de nieuwe verkaveling grote overeenkomsten vertoont met
die van de verzwolgen Riederwaard. De herdijking van Oud-Reijerwaard was een ongekend
succes: de opslibbing van kalkrijke zavel en klei had de kwaliteit van de gronden enorm ver-
beterd, en door de hogere ligging was ook de afwatering drastisch verbeterd. Bovendien was
er vrij vroeg molenbemaling ingezet waardoor de waterstand beter kon worden gereguleerd.
Deze investeringen werden terugverdiend met hogere opbrengsten per morgen maar ook
door de opkomst van nieuwe handelsgewassen zoals vlas, koolzaad, hop en hennep waar-
voor hogere prijzen konden worden bedongen. Het armelijke weidegebied op slecht ontwa-
terde veengronden was veranderd in een gebied met welvarende gemengde bedrijven op
zeer vruchtbare gronden.28

Volgens de hypothese van Pons bemerkten de vermogende burgers van Dordrecht de
spectaculaire toename van de winstgevendheid. Zij zouden de florissante agrarische bedrij-
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27 Pons, ‘Passen en meten. De landinrichting bij de herdijking van de polders Oud- en Nieuw-Reijerwaard in respectievelijk
1404/05 en 1442/43’, in: Wouda, Ingelanden als uitbaters, 82-83.

28 Ibidem, 89.

Afb. 4. Graaf Filips I. Filips de
Goede bemoeide zich onder-
meer met de waterstaat rond-
om Heinenoord, in de polders
Oud-Reijerwaard en Nieuw-
Reijerwaard en in het
hoogheemraadschap van de
Zwijndrechtse Waard. Uit: Pe-
trus Scriverius, Hollandsche,
Zeeuwse ende Vriesche chronyck
[...] (Den Haag 1677) 429
(Foto: BAW-2004-V-13).



ven na gebleken rendabiliteit hebben gezien als een lucratieve investering en zouden kleine
bedrijven hebben opgekocht om ze tot ‘submoderne’ bedrijven samen te voegen. Daardoor
zou vanaf het begin de landmobiliteit groot zijn. Die schaalvergroting zou een geleidelijk
proces zijn dat in de loop van de 15de en 16de eeuw zijn beslag kreeg.29 Deze opmerkelijke
ontwikkeling, die in de aanpalende Alblasserwaard achterwege bleef, zou alleen mogelijk
zijn geweest door de kwaliteitsverbetering van de grond.30

Bij de bedijking van Nieuw-Reijerwaard wensten de vermogende Dordtenaren van meet
af aan te participeren in dit landherwinningsproject. Dat is opvallend vroeg, omdat het eer-
ste (commerciële) droogmakingsproject uit 1533 dateert.31 Mogelijk hadden de stedelijke in-
vesteerders bij de bedijking van Nieuw-Reijerwaard hun eerste ervaringen opgedaan.32

Binnen Nieuw-Reijerwaard waren er bedrijven van verschillende grootte. Langs een aantal
waterkeringen, waarop kennelijk nog nazaten van gedupeerden waren blijven wonen, wa-
ren vooral kleinere bedrijven uitgegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigena-
ren. Elders waren er meteen grotere boerderijen van circa 40 tot 55 hectare gesticht, ver-
moedelijk op plaatsen waar geen vroegere boeren of hun nazaten meer woonden. Juist op
die plaatsen was ook ruimte voor investeerders uit Dordrecht die hun gelden in de Nieuwe
Landen wensten te beleggen. 
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29 Ibidem, 107.
30 Ibidem, 90.
31 Het betreft het 35 ha grote Achtermeer, ten zuiden van Alkmaar. Van der Ven, Leefbaar laagland, 131.
32 Ondergetekende heeft wel eens als prikkelende stelling geuit dat: als de productieverhogingen in de landbouw aan de ba-

sis van de Gouden Eeuw liggen, dat dan de oorsprong van die welvaart mogelijk in Nieuw-Reijerwaard ligt.

Afb. 5. De Oude Maas tussen Barendrecht en Heinenoord. Op de buitengronden: ‘Droogte onder
water genaamt Carnisse’ (ten noorden van de vaarstroom) zijn een aantal zalmsteken gezet, terwijl
op de: ‘Buytenlanden van Heynenoort’ (links onder) bomen zijn geplant. Perkamenten kaart door
Mattheus de Vries, 1715, naar een in 1662 bijgewerkte kaart van Jan Spoors, naar het origineel uit
1650, eveneens door Jan Spoors. 53 x 92 cm, N boven, schaal 12 ZH=roeden = 10 cm. (= ca. 1 : 475).
NA, 4-BAF, inv. nr. 105.



Die nieuwe investeerders waren ook mondiger dan de boeren die voorheen hun agrarisch
bedrijf uitoefenden. Ten aanzien van de buitengronden hield dit in dat ook bij Oud- en
Nieuw-Reijerwaard een strook werd toegevoegd die bekend staat als de Twaalf Roeden en
een vergelijkbare functie had als de Twaalf Roeden in de Zwijndrechtse Waard. Daarnaast
claimden de gezamenlijke ingelanden zeggenschap over de aanwassen en opwassen. De
ambachtsheer die eveneens aanspraak maakte op deze gronden, kreeg te maken met een
mondige en kapitaalkrachtige oppositie. In de 16de eeuw waren er diverse geschillen tussen
de ambachtsheer en de nieuwe ingelanden. Kennelijk waren deze zo onafhankelijk dat ze
zelfs niet luisterden naar hun eigen voorzitter, de door de ambachtsheer benoemde dijk-
graaf. Het aantal processen tussen genoemde partijen groeide dusdanig dat de ambachts-
heer in de eerste helft van de 16de eeuw een lijst met lopende processen liet opstellen.33 Eén
proces ging over het gors het Ronde Zand. De collectieve ingelanden claimden daar het
recht van aardhaling en dus hadden ze in de keur bepaald dat daar beweiding met grote
beesten niet was toegestaan. De ambachtsheer wilde daarvan niets weten en had het gors
zonder deze beperkende bepaling verhuurd. Zelfs na een vonnis van het gerecht te Dor-
drecht in 1527 bleven de partijen de uitspraak betwisten.34 Pas in 1540 volgde er een minne-
lijke schikking. Nadien zou de polder het Ronde Zand verhuren en van de opbrengst ontving
de ambachtsheer negen Carolusgulden.35 Het was ook niet voor niets dat de ambachtsheer,
na al die processen tegen de ingelanden, zich bekreunde dat de hoogheemraden: ‘nu, God
betert, all binnen Dordrecht woonachtig’ zijn.36

Maar reeds midden 15de eeuw waren er al gorzen die niet meer bij de graaf of de ambachtsheer
in eigendom zijn. Zo kocht Nieuw-Reijerwaard, samen met Oost-IJsselmonde in 1457 het gors
Feijenoord om zonodig te beschikken over voldoende specie om de waterkeringen te kunnen
verhogen en verzwaren.37 Dit gors werd verhuurd en later verkocht maar ook toen nog behield
de polder het recht op aardhaling, dus om, ten behoeve van zijn waterkeringen, kosteloos spe-
cie te mogen halen van dit gors. Toch profiteerde de polder niet optimaal van de buitendijk-
se gronden. Enerzijds omdat er aan de noordzijde door de stroming van de Nieuwe Maas min-
der aan- en opwassen waren, zodat men juist de waterkeringen extra moest beschermen. Deels
ook omdat de opbrengsten van de aanwassen aan de oostzijde van Ridderkerk, de zogenaamde
Kerkennoorden, gedeeltelijk aan de plaatselijke kerk toekwamen. Hier waren de belangen nog-
al verstrengeld omdat het college van dijkgraaf en hoogheemraden in de periode 1442-1795
tevens fungeerde als opperkerkmeesters van die kerk.38

Rendabiliteit van buitengronden 287

33 F. Keverling Buisman ‘Ongehoorzame ingelanden. Tiendprocessen in de Reijerwaardse polders in de vijftiende en
zestiende eeuw’, in: Wouda, Ingelanden als uitbaters, 113. Alsmede: B. Wouda (red.) Een schatkistje uit Reijerwaard. Paleografi-
sche atlas van de archieven van polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard (Hilversum 2002) tekst 20, 62-63.

34 Wouda, Schatkistje, tekst 21, 64-65.
35 Ibidem, tekst 22, 66-67.
36 Dagvaarding d.d. 14 april 1564, op verzoek van de ambachtsheer Johan van Merode, voor de hoogheemraden van NR, in

verband met het geschil aangaande de vernieuwing van de Bolnessersluis. Gemeentearchief Rotterdam (hierna GAR),
Huis ten Donck (hierna HtD), inv.nr. 725, regel 7. Regest: B. Woelderink, Inventaris van het archief van het Huis ten Donck
(Rotterdam 1968) regest nr. 348, d.d. 14 april 1564.

37 W.H. van Bilderbeek, Geschiedenis der polders Oud- en Nieuw-Reijerwaard. De wijze van bemaling der polders benevens hunne bestuur-
ders (Dordrecht 1914) 25 en op 84 regest nr. 84. Schatkistje 32 (tekst 5), 48 (tekst 13), 80 (tekst 29), 92 (tekst 35) en 116 (tekst
47).

38 Van Bilderbeek, 45-48; Schatkistje 34 (tekst 6), 40 (tekst 9) en 56 (tekst 17); B. Wouda, ‘De innige band tussen polder en
kerk’, in: M.G. Hofman (ed.) Onvoltooid verleden. 550 jaar Singelkerk te Ridderkerk (Ridderkerk 2002) 12-13 en 17; J. Exalto,
‘Een kerk in de polder. Geld en geloof in de Reijerwaard’, in: Wouda, Ingelanden als uitbaters, 134 en 151.



Het was dus de kerk die hier meeprofiteerde van exploitatie van deze buitendijkse kapi-
taalgoederen. Dat gebeurde door openbare verhuringen voor meerdere jaren. In 1591 waren
deze buitengronden dusdanig opgehoogd dat zij voor zeven jaren werden verhuurd, met de
verplichting aan de pachters om de gronden te bezomerkaden, waar wegens een geschil nog
even niets van terechtkwam.39 Want er kwam uit onverwachte hoek een claim op deze in-
komsten. De Staten van Holland die in oorlog waren met de Spaanse troepen hadden drin-
gend geld nodig en gingen over tot de secularisatie van de geestelijke goederen. Dat hield
onder meer in dat Cornelis van Coolwijck, de door de Staten benoemde ontvanger van de
geestelijke goederen, de inkomsten claimde van de kerkelijke goederen, waaronder de
pachtpenningen van de Kerkennoorden. Deze ontvanger had in 1591 ook de verpachting van
de Kerkennoorden geregeld. De polder was het daar niet mee eens en zei dat de opbreng-
sten de kerk toekwamen totdat zij bedijkt of bezomerkaad zouden zijn. Daarna zouden de
inkomsten volgens de locale bestuurders, de polder toekomen. Er volgde een proces waar-
van in 1592 de uitkomst was dat de goederen gemeen en onverdeeld bleven liggen en dat de
opbrengsten gelijkelijk gedeeld zouden worden tussen de ontvanger en de kerkmeesters. In
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39 WIJ, archief van polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard (hierna ONR), inv.nr. 1716.

Afb. 6. Oost- en West-Barendrecht en Carnisse. De strokenverkaveling onder Barendrecht is duide-
lijk zichtbaar. Ten zuiden daarvan liggen de buitengronden die dan eveneens zijn verkaveld en be-
teeld. Op het eilandje Den Ouden Dijck ligt een eendenkooi, duidelijk herkenbaar aan de vierkante
vijver in het midden met op alle hoeken een vangarm, om bij iedere windrichting te kunnen vangen.
Het geheel is door bomen omgeven. Perkamenten kaart door Abel de Vries in 1698, naar een kaart
uit 1625 van J. Simonszn inder Velde. 45 x 66 cm. N boven, schaal 240 ZH-roeden = 7,7 cm. 
(= ca. schaal 1 : 12.330). NA, 4-BAF, inv. nr 104.



1658 zijn de Kerkennoorden tussen de ontvanger der geestelijke goederen en het polderbe-
stuur, in een blinde loting, alsnog verdeeld.40

Polders onder Barendrecht: buitengronden vanaf eind 15de eeuw
De bedijkingen onder (Oost- en West-) Barendrecht en Carnisse vonden weer iets later
plaats. Voor deze regio is het opvallend dat het de individuele ingelanden waren die de aan-
wassen claimden. Dit systeem kwam meer in Groningen en Friesland voor.41 Iedereen wen-
ste dan ook dat zijn perceel aan de waterkering zou grenzen en dat het polderbestuur het
aanslibbingproces zou stimuleren. Die claim op de aanwassen werd hier niet door am-
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40 Exalto, ‘Een kerk in de polder’, 150-151.
41 Cools, De strijd om den grond, 25.

Afb. 7. Oost- en West-Barendrecht en Carnisse. Na de inpoldering van de Zuidpolder (hier de
bovenste polder) gaat de aanslibbing onverdroten verder en op deze kaart zijn de buitengronden al-
weer groen ingekleurd. Let op de strokenverkaveling in: ‘Het Oude land’ (polder Binnenland), ‘Het
Nieuwe Landt’ (polder Buitenland) en de ‘Zuydtpolder’, terwijl rechts daarvan de blokverkaveling
onder ‘Pendreght’ (nabij Rhoon) is ingetekend. Perkamenten kaart door Abel de Vries in 1699, naar
oudere kaarten van J. Symonszn inder Velde (1625), Abram van Gelder (1655) en Mattheus van Nis-
pen (1697). 62 x 71 cm, Z boven, schaal 200 ZH-roeden = 9,9 cm. (= ca. schaal 1 : 1: 7.990). NA, 4-
BAF, inv. nr. 107.



bachtsheren of -vrouwen betwist. Dit leverde voor het eiland IJsselmonde een afwijkende
verkaveling op: een stroken- in plaats van blokverkaveling.

De wijze waarop de opslibbing moest worden gestimuleerd was reeds door de monniken
van de cisterciënzerabdij Ter Doest (bij Lissewege in West-Vlaanderen) in Zeeland geïntro-
duceerd.42 Juist in de 15de en 16de eeuw waren er rondom de Zeeuwse en Zuid-Hollandse ei-
landen veel landaanwinningen. Daardoor vernauwden de zeearmen hetgeen de kleiafzet-
ting bevorderde.43 Van tijd tot tijd loonde het de moeite om de aanwassen te bekaden en later
te bepolderen. Zo werden onder Barendrecht en Carnisse in 1484 polder Binnenland, in
1552 polder Buitenland bedijkt en in 1650 tenslotte de Zuidpolder.44

Mogelijk heeft steeds de jongste polder de revenuen van de buitengronden geclaimd, om-
dat zijn waterkering de zogenaamde baardijk was. Dit was een waterkering met aanwassen
aan de buitenzijde. Met een inpoldering verschoof de primaire waterkering en werd de ‘wa-
ker’ een ‘slaper’. Kennelijk verschoof ook de claim op de aanwassen. Naast de verbouw van
riet, biezen en wilgen en de verhuur voor beweiding, was er (vóór 1650) onder Barendrecht,
ter hoogte van de huidige Zuidpolder, ook een eendenkooi en werd er met de zuiderburen
getwist over de visrechten. (Vanouds hoorden de vogelarijen en visserijen tot de heerlijke
rechten). Voor de bedijking van de Zuidpolder werden de buitengronden al geëxploiteerd
zodat de oudste rekeningen van ruim voor 1650 dateren.45

De buitenpolders van de Zuidpolder
Na de bedijking van de Zuidpolder was (onder Barendrecht) al het in 1375 verloren gegane
land weer op het water heroverd. De latere op- en aanwassen zijn met succes door de Zuid-
polder geclaimd en als buitengronden geëxploiteerd. Na bekading van die gronden bleef
men spreken over buitenpolders omdat deze buiten de primaire waterkering lagen.

Het proces van aanslibbing werd door de Zuidpolder altijd gestimuleerd. Zo werden er
aan het einde van de 17de eeuw een aantal dammen in de Oude Maas aangebracht. Deze be-
vorderden het proces van fluviatiele sedimentatie op de gorzen vóór de Zuidpolder. De bui-
tengronden konden daardoor beter worden geëxploiteerd.

De Zuidpolder diende deze buitengronden te onderhouden. Maar de investeringen waren
minimaal. Men accepteerde dat de buitengronden af en toe blank stonden en de afwatering
niet optimaal was. De opbrengsten kwamen de Zuidpolder en dus de ingelanden ten goede.
Zowel de investeringen als de opbrengsten zijn terug te vinden in de rekeningen van de Zuid-
polder. De rendabiliteit van deze gronden wordt hierna nader uitgewerkt.

Het bezomerkaden van de Vredepolder
In 1703/04 werd, op kosten van de Zuidpolder, de Lange Dam aangelegd en deze minimale
investering leidde tot een versnelde aangroei van de gorzen, zodat reeds in 1712 tot bekading
van het gors kon worden overgegaan. Hierop had men, financieel gezien, totaal niet gean-
ticipeerd door bijvoorbeeld over te gaan tot fondsvorming voor de bekadingskosten. Men
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42 Van der Ven, Leefbaar laagland, 110. Voor de wijze van landaanwinning: Cools, De strijd om den grond, 177.
43 Cools, De strijd om den grond, 60.
44 De bedijking van polder Binnenland geschiedt op basis van een overeenkomst tussen de beide ambachtsheren van (Oost-

en West-) Barendrecht en de ambachtsvrouwe van Carnisse d.d. 20 december 1483. Buitenland geschiedt op basis van het
octrooi van Karel V d.d. 6 november 1551. (Afschrift WIJ, archief Polder Binnenland en Ziedewij (hierna PBZ), inv.nr. 16)

45 WIJ, archief van de Zuidpolder onder Barendrecht (hierna ZPB), inv.nr. 288.



had zelfs nog de omslag, welke aan de ingelanden per morgen land werd opgelegd verlaagd.
Pas tijdens de daadwerkelijke bekading van het gors verhoogde men de omslag van ƒ1,60
naar ƒ8,40, hetgeen bijna een vervijfvoudiging was. Direct na de bedijking werd de omslag
voor het daarop volgende jaar gehalveerd. Dan blijkt het nieuw bekade gors een naam te
hebben gekregen: Vredepolder.46

Naast de kosten leverde deze meteen al enige baten op, en wel ruim dertien procent van
de totale inkomsten van dat boekjaar! En daar was het de ingelanden om begonnen. Volgens
Van Konijnenburg is het dijkherstel (en dus ook dijkaanleg) en dijkbeheer onderworpen aan
de onverbiddelijke wetten van de economie. Lastenverhoging van de polder dient zijns in-
ziens dan ook gepaard te gaan met waardestijging van de gronden of een inkomstenverho-
ging door een vermeerderde opbrengst.47 Het lijkt opmerkelijk dat de ingelanden juist in die
periode in een buitenpolder hebben geïnvesteerd. De Vries en van der Woude laten in hun
economisch historisch overzicht zien dat juist vanwege de seculiere stagnatie (economische
depressie, bevolkingsdaling, desurbanisatie en prijsdalingen) er in 1665-1740 een daling
was in de investeringsquote en dat er beduidend minder bedijkingen zijn gerealiseerd, zo-
wel in de Republiek als geheel als in Zuid-Holland.48 Er was wel een overschot aan kapitaal
maar tevens een gebrek aan verantwoorde investeringsmogelijkheden. Pas na 1750 werd de
economische situatie in het westen van Nederland (en met name in de gebieden rondom
Rotterdam en Dordrecht) weer wat gunstiger.49 Dit nadat vanaf 1740 het agrarisch prijspeil
weer begon aan te trekken.50 Toch is het minder opmerkelijk dan het lijkt. In de 18de eeuw
was er wel sprake van een achteruitgang in de industriële handelsbalans, maar deze werd
door de agrarische (export-) productie gecompenseerd.51

De bekading van de Vredepolder had kennelijk zoveel aandacht en geld gekost, dat dit ten
koste was gegaan van de waterkeringen van de Zuidpolder. Een hoge vloedgolf in 1715 toon-
de aan dat de waterkeringen moesten worden verhoogd. Naast de verhoging van de Zeedijk
diende men ook in de nieuwe Vredepolder herstelwerkzaamheden te verrichten. Het pol-
derbestuur had dus wederom geld voor extra investeringen nodig, waarna de omslag in een
boekjaar weer werd verdubbeld. Toen pleegde men de eerste en kennelijk de meest noodza-
kelijk geachte verhogingen van de waterkering. In de daarop volgende twee boekjaren volg-
den de tweede en derde ronde van verhogingen. Deze werden van minder belang geacht, zo-
dat men de omslag terugbracht op drie pond.

Het polderbestuur van de Zuidpolder werd geconfronteerd met terugkerende kosten
wegens het herstel van schade aan de kade van de Vredepolder. Om dit soort schadeposten
te beperken, had men aanvankelijk een onderhoudscontract opgesteld, waarbij men 95
pond per halfjaar betaalde. In 1723/24 volgde voorlopig de laatste ronde van drastische ver-
beteringen door de kade van de Vredepolder aanzienlijk te verzwaren en te verhogen, waar-
na de onderhoudscontracten kwamen te vervallen.
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46 In 1713 kwam een einde aan de Spaanse Successie oorlog (1702-1713) waarbij de vrede is vernoemd naar de plaats van
ondertekening van het vredesverdrag: Utrecht.

47 W. van Konijnenburg, Het bestuur onzer waterschappen, 53-54.
48 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam 1995) 50-51.
49 De Vries en Van der Woude, De eerste ronde, 93 en 105. Elders wordt zelfs vermeld dat in Rotterdam de ontstedelijking uit-

blijft. Van der Ven, Leefbaar laagland, 119.
50 De Vries en Van der Woude, De eerste ronde, 136 en 270.
51 Van Zanden en Van Riel, Staat, instituties en economische ontwikkeling, 39.



Rendabiliteit van een buitenpolder
De initiële stichtingskosten van de Vredepolder alsmede de andere investeringen in kapi-
taalgoederen veroorzaakten incidenteel behoorlijke stijgingen in de te heffen omslag. Bo-
vendien leverde het beleid om het aanwassen der buitengronden te bevorderen om vervol-
gens tot bedijking over te gaan, conflictstof met de naaste buren op. Men kan zich afvragen
of een investering als de bekading van de Vredepolder economisch gezien lonend was óf dat
het meer ging om een prestigeproject.

Voor het beantwoorden van die vraag gaan we uit van de kengetallen over de periode
1701/02-1774/75 (Zie Grafiek 1).52 Als we naar de inkomsten en uitgaven van de Zuidpolder
over de voornoemde periode kijken, dan blijkt, conform de verwachting, dat de beschreven
uitgaven in het eerste kwart van de 18de eeuw behoorlijk hoger lagen dan de halve eeuw die
daarop volgt. Omdat het merendeel van deze uitgaven vooraf was begroot, vertonen dien-
tengevolge ook de inkomsten een zelfde beeld als de uitgaven. Opvallend is wel dat ten tijde
van de verhogingen en verzwaring van de waterkeringen, de uitgaven behoorlijk hoger lig-
gen dan ten tijde van de stichting van de Vredepolder. Kennelijk kostte het verhogen en ver-
zwaren van waterkeringen met bijkomende voorzieningen meer inspanningen dan de aan-
leg van een zomerkade.

Grafiek 1: Zuidpolder, jaarrekeningen 1701/02-1774/75
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52 Laatstgenoemd boekjaar is het laatste vóór de dijkdoorbraak van 1775. Ook zonder die overstroming heeft het weinig zin
om de periode meer op te rekken.
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Omvang van de omslag
De te heffen omslag per morgen vormde aanvankelijk het leeuwendeel van de totale inkom-
sten. Bovendien werd deze omslag naar aanleiding van de uitgaven per jaar vastgesteld. An-
dere inkomsten van de Zuidpolder waren onder meer erfpachten alsmede verhuringen van
onroerend goed en riet- en biesgewassen. Deze inkomsten kon men niet zonder meer ver-
hogen als men zelf extra investeringen wilde plegen. Immers de erfpachtcanon lag vast en
ook bij verhuringen waren de prijzen gekoppeld aan de te verwachten opbrengsten
waardoor men niet zonder meer de prijs kon opdrijven. Bovendien waren er ook meerjarige
pachtcontracten die men niet tussentijds kon openbreken. Vandaar dat de omslag de ‘eni-
ge’ variabele aan de inkomstenzijde was. Daarbij konden enorme fluctuaties optreden. Wel
moeten we bedenken dat de polderlasten geen maatstaf zijn voor de doelmatigheid van de
bemaling c.q. het waterstaatkundig beheer. Immers dan zou niet bemalen altijd de goed-
koopste en dus de beste oplossing zijn.53 Zoals reeds vermeld gaat het om de investeringen
afgezet tegen de waardestijging van de grond of de inkomstenverhoging door vermeerder-
de opbrengst.

Conform de verwachting vertoont de omslag per morgen een zelfde beeld als van de in-
komsten, met pieken in 1712/13 door de bekading, in 1715/16 door de eerste ronde van de
meest noodzakelijk geachte verbeteringen aan de waterkering, en in 1718/19-1719/20 door
de overstroming in 1717 alsmede door de daaropvolgende verbeteringen en herbouw van
een tweetal sluizen (Zie Grafiek 2).

Grafiek 2: Zuidpolder, omslag per morgen 1701/02-1774/75
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53 Van Konijnenburg, Het beheer onzer waterschappen, 83.
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Diversificatie van de inkomsten
Door de bekading van de Vredepolder werd de opbouw van de inkomsten gewijzigd, want
vanwege de verpachting van een vijftiental kavels werd het aandeel van de verpachtingen in
de totale inkomsten vergroot.54 Reeds in het eerste jaar leverde de Vredepolder een aandeel
van ruim dertien procent van de totale inkomsten op. Het daaropvolgende jaar zelfs ruim 22
procent. Daarna was dit percentage aan schommelingen onderhevig. Dit moet worden ver-
klaard doordat de voor de extra investeringen benodigde valuta vooral door een verhoging
van de omslag werd verkregen. In ieder geval kwam tot aan 1724/25 het aandeel van de
pachtpenningen niet boven de 20 procent. Waarschijnlijk lagen de pachtprijzen aanvanke-
lijk niet al te hoog omdat door het brakke water van de Oude Maas de gronden van dit voor-
malige gors eerst nogal ziltig moeten zijn geweest.

Na twaalf jaar was de jonge buitenpolder kennelijk genoeg gerijpt om de pachtpennin-
gen, door een verdubbeling, substantieel te verhogen. Dit was niet voorzien, want men heeft
voor het boekjaar 1725/26 de begrote omslag nimmer geheven. Over de eerste twaalf jaar
was het aandeel van die huur in de totale inkomsten gemiddeld bijna zestien procent. Door
de huurverhoging verdrievoudigde dit aandeel, zodat over de volgende twaalf boekjaren dit
aandeel gemiddeld 47 procent bedroeg.

Tegelijkertijd kon men de aan de ingelanden op te leggen omslag per morgen blijvend
verlagen. Gedurende de eerste twaalf jaren van de Vredepolder was het percentage uit om-
slag ruim 65 procent. De twaalf boekjaren na de onverwachte verhoging van de pachtpen-
ningen bedroeg het percentage van de omslag ten opzichte van de totale inkomsten nog net
geen 24 procent (Zie Grafiek 3).

Grafiek 3 Zuidpolder, percentage van totale inkomsten
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54 Vanaf 1756/57 is er sprake van een zestiental kavels.
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Referentiekader
Om deze cijfers in hun juiste context te kunnen plaatsen is vergelijkingsmateriaal van ande-
re nabij gelegen polders onderzocht: te weten twee andere polders onder Barendrecht (pol-
der Binnenland en polder Buitenland) en de Zegenpolder onder Rhoon welke eveneens aan
de Oude Maas ligt.55

Grafiek 4 Omslag per morgen

Vanaf 1725/26 vertonen de polderlasten van de vergeleken polders, gedurende een halve
eeuw, grote overeenkomsten: een omslag van een paar gulden per morgen met steeds klei-
ne fluctuaties. De grote schokken zitten in het eerste kwart van de 18de eeuw.

In Grafiek 4 zijn de investeringen die de Zuidpolder in haar kapitaalgoederen heeft ge-
daan duidelijk zichtbaar. Ook de enorme kostenpost na het doorbreken van de waterkering
van de Zegenpolder in 1715 komt goed naar voren. Ook hier geldt kennelijk: een bekading
of bedijking kost veel maar een doorbraak kost meer.

Wat tevens opvalt is dat ondanks dat de Zuidpolder een inkomstenbron erbij heeft,
waardoor het percentage aan inkomsten door omslag beduidend kon worden verlaagd, de
ingelanden toch niet veel minder omslag betaalden dan de ingelanden van aanpalende pol-
ders. Maar door die investeringen beschikte de Zuidpolder wel over een andere inkomsten-
bron zodat het zich van de overige polders onderscheidde door het lage percentage van de
omslag in de totale inkomsten. Dit blijkt duidelijk in Grafiek 5.
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55 De polders onder Rhoon rekenden de omslag per gemet, waarbij één morgen gelijk werd gesteld aan twee gemet. Deze
maatvoering kwam van het land van Putten. L.W. Hordijk, Inventaris van de archieven van de polder Oud- en Nieuw-Stompaard
1812-1968 (Brielle 1991) 93.
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Grafiek 5 Inkomsten uit omslag

Hierbij zij tevens opgemerkt dat bij de Zegenpolder onder Rhoon de inkomsten welke niet uit
omslag waren verkregen veelal bestonden uit het batige slot van het voorgaande boekjaar. Bij
een nadelig slot is in het daarop volgende boekjaar het percentage van de omslag in de totale
inkomsten derhalve zelfs 100 procent. Als men die neveninkomsten als de omslag van het voor-
afgaande boekjaar beschouwt, beschikten de polders onder Rhoon eigenlijk niet over ande-
re inkomstenbronnen. Dit kwam omdat de polders onder Rhoon door de ambachtsheer zijn
bedijkt waarna hij de landbouwgronden aan de meest biedende heeft verkocht. Het recht van
dijken en wegen alsook het recht op de aanwassen had hij aan zich gehouden. De opbreng-
sten daarvan kwamen hem en niet de ingelanden ten goede. De verklaring waarom hier de am-
bachtsheer wel het recht van de op- en aanwassen wist te behouden, zou men kunnen zoeken
in het feit dat op het eiland IJsselmonde alleen Rhoon een hoge heerlijkheid was en de am-
bachtsheer hier zelfs doodvonnissen mocht uitspreken.56 De overige heerlijkheden waren lage
heerlijkheden met beperktere macht voor de ambachtsheer.

De verklaring dat de ingelanden van de Zuidpolder niet veel minder betaalden dan de in-
gelanden van de andere polders moet worden gezocht in het feit dat het polderbestuur over
een kleine oppervlakte, namelijk die van de Zuidpolder, een omslag hief, terwijl hij opdraai-
de voor de kosten van een veel groter gebied, te weten de Zuidpolder, de Vredepolder en de
buitendijkse aanwassen.
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56 T.A. van der Vlies, De eerste eeuwen van Rhoon (Rotterdam 1949) 35.
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Drastische verandering: uitkeringen in plaats van omslag
Tijdens de Franse Tijd veranderde de situatie drastisch: de reeds ingezette verbeteringen voor
de agrarische sector werden versneld. De oorlogsomstandigheden dreven de graanprijzen
op en er was sprake van een toenemend aantal bedijkingen.57 De Zuidpolder profiteerde op-
timaal van de gewijzigde economische structuur en vanaf 1804/05 kon men van de heffing af-
zien en had het polderbestuur voldoende aan de overige inkomsten, men hield zelfs over.
Vanaf 1819/20 werden er zelfs geregeld overschotten aan de belastingplichtige ingelanden
uitgekeerd. Eerst een paar gulden, later in de 19de eeuw oplopend tot 25 of 30 gulden per
hectare. In Grafiek 6 zijn de negatieve opbrengsten in feite uitkeringen aan de ingelanden.

Grafiek 6 Zuidpolder, omslag per ha 1830/31-1966

Toen het polderbestuur in 1844 de oude poldermolen verving kostte dat 8475 gulden, en gaf
men in totaal 11.914 gulden uit. Dit is sinds 1701/02 de op één na hoogste uitgave ooit in een
boekjaar gedaan. Ter financiering ging men over op een emissie van in totaal 4500 gulden
aan obligaties. Normaliter zou een dergelijke investering gepaard gaan met een extra om-
slag per morgen. In dit geval kon men stellen dat de financiering is geschied door de uitke-
ringen een aantal jaren te laten vervallen. In 1849/50 kon men wederom tot een uitkering van
vijf gulden per hectare overgaan.

Het midden van de 19de eeuw was een gouden tijd voor de agrarische sector en daarom
was het verstandig om wederom in de bekading van buitengronden te investeren.58 In 1861
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57 Cools, Strijd om den grond, 150.
58 Ibidem, 169; Van Zanden en Van Riel, Staat, instituties en economische ontwikkeling, 240 en 242; alsmede J. Bieleman, Geschie-

denis van de landbouw in Nederland 1500-1950. Verandering en verscheidenheid (Amsterdam/Meppel 1992) 254.
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realiseerde de Zuidpolder de bekadingen van de Jan Gerritsepolder, polder Carnisse en pol-
der Spuiveld. Men rekende erop dat dit gefinancierd kon worden door de uitbetalingen
achterwege te laten. Zelfs toen men dan door de hoge watervloeden van 1863/64 met extra
uitgaven werd geconfronteerd, ging men niet tot heffing over maar leende men 10.000 gul-
den. Ook deze buitenpolders leverden hun aandeel in de opbrengsten van de Zuidpolder en
zorgden voor een nog verdergaande diversificatie van de inkomsten (Zie Grafiek 7).

Niet veel later ging men in 1870, samen met polder Buitenland, over tot de stichting van
een stoomgemaal. Naast de benodigde initiële investeringen, werd het jaarlijks onderhoud
begroot op twee gulden per belastbare hectare. Maar ook toen behoefde de Zuidpolder geen
omslag te heffen.

Grafiek 7 Zuidpolder, percentage ontvangsten 1713/14-1920

Zelfs de provincie wenste de uitkeringen aan de ingelanden veilig te stellen. In het Bijzonder
Reglement van de Zuidpolder stelden Gedeputeerde Staten in 1907 voor, om een reservefonds
te vormen om de stabiliteit van de uitkeringen aan de ingelanden te verzekeren. Dit sloot aan
bij het beleid van de Zuidpolder dat sinds 1905 reeds 17.000 gulden in deposito had gegeven.

Na de stormvloed van 13 januari 1916 verhoogde de provincie de dijktafel, dus de norm
waaraan de waterkeringen op het eiland IJsselmonde moesten voldoen. Daardoor werd de
Zuidpolder gedwongen om de primaire waterkering voor 9000 gulden te verhogen. Daar-
naast wilde het polderbestuur tijdens de Eerste Wereldoorlog de uitkeringen met 20 procent
doen stijgen en het Reservefonds tot het maximum aanvullen. Om dit te bereiken leende
men eerst 4500 en later nogmaals 2500 gulden tegen vijf procent per jaar. Duidelijk is dat de
uitkering aan de ingelanden zeker geen sluitpost van de begroting was. (In 1916 bedroeg de
uitkering 30 gulden per hectare.)
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Het Rijk wenste de waterwegen naar Dordrecht te verbeteren en ging over tot onteigening
van gronden aan weerszijden van de Oude Maas. Hieronder bevonden zich ook delen van de
buitenpolders van de Zuidpolder. Deze polder kon zo in 1917, 1918 en in 1926 nog overgaan
tot buitengewone uitkeringen van honderden guldens per hectare. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog bleef Nederland weliswaar neutraal maar kende het wel de mobilisatie, afzet-
problemen en de nodige (voedsel-)schaarste. De agrariërs werden gedwongen hun be-
drijfsvoering aan te passen.59 Desondanks kon de Zuidpolder in deze moeilijke tijden naast
de ‘gewone’ uitkering in 1918 zelfs nog overgaan tot de vorming van een Tweede Reserve-
fonds.

De stormvloed van 26 november 1928 confronteerde de mens wederom met zijn relatieve
onmacht. Achter de doorgebroken Zuidpolderse Zeedijk toonde het water zijn kracht. Weer
waren er slachtoffers en gedupeerden. Gelukkig trad het polderbestuur krachtdadig op en
reeds de volgende dag gaf het opdracht om de waterkering voor 45.000 gulden te herstellen
en was men bereid om ter financiering van de herstelkosten, 60.000 gulden te lenen. Daar-
naast trad de provincie ferm op en investeerde om een uitbreiding van de overstroming naar
de achtergelegen polders tegen te gaan. De kosten daarvan bedroegen slechts 3291 gulden.
De provincie wilde dit op de belanghebbenden verhalen, maar die aanpalende polders en
waterschappen vonden dit een onbillijke regeling en een aantal van hen bleef weigeren om
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59 Bieleman, Geschiedenis van de Landbouw, 222-223.

Afb. 8. Doorbraak ter hoogte van de persbuis. In de krant werd meteen de oorzaak van de
doorbraak gegeven: de buis (voor het opspuiten van zand voor een nieuwe begraafplaats) had nooit
in het stormseizoen door de primaire waterkering gelegd mogen worden (Collectie Historische
Vereniging Barendrecht (HVB), foto A 425).



het door de provincie voorgeschoten bedrag te betalen. Zodoende paste de provincie in 1930
de reglementen van een aantal polders en waterschappen zodanig aan, dat zij de provincie
eenmalig een bepaald bedrag moesten betalen.

Er zijn twee motieven denkbaar voor de weigerachtige houding van deze buren. Enerzijds
verweet men de Zuidpolder dat het toestond om zo laat in het jaar nog een buis in de pri-
maire waterkering te leggen terwijl er ook nog eens loopzand in de ondergrond aanwezig
was. Kortom een eigen schuld dikke bult verhaal. Tevens was men van mening dat de rijke
ingelanden van de Zuidpolder met hun buitengronden zelf de portemonnee wel konden
trekken. De weigerachtige buren, die geen uitkeringen ontvingen, wisten dat de Zuidpolder
zijn meevaller in 1926 had gebruikt ter aflossing van een lening en een uitkering van 200 gul-
den per hectare. Bovendien waren ook die buren reeds na 1921/22 geconfronteerd met een
dalende conjunctuur door een wereldwijde overproductie en waren ook voor hen de econo-
mische vooruitzichten minder florissant.

Naast die dijkdoorbraak werden de ingelanden van de Zuidpolder dat jaar ook gecon-
fronteerd met drastisch dalende prijzen voor hun producten. Tijdens de crisis die daarop
volgde was de Nederlandse land- en tuinbouw zonder twijfel de zwaarst getroffen sector van
de nationale economie.60 In de daarop volgende jaren behaalden de agrarische ondernemers
dramatische bedrijfsresultaten: er was zelfs sprake van een negatieve opbrengst per hecta-
re.61 Voorheen konden de ingelanden van de Zuidpolder hun tegenvallers deels opvangen
door de inkomsten uit de buitengronden. Hier kwam in het najaar van 1928 dus een eind aan
door het gelijktijdig optreden van een dijkdoorbraak en een beursval. Nadien brak het de
Zuidpolder op dat het met de gedwongen verkoop van de Vredepolder, een gedeelte van het
Spuiveld en enkele rietvelden aan het Rijk tevens de kip met de gouden eieren heeft moeten
slachten. De resterende gronden bleken tijdens de crisis ook nog eens minder op te brengen
dan was begroot, doordat aan plaatselijke pachters reductie van pachtpenningen werd ver-
leend. Uiteindelijk heeft niet een stormvloed maar een economische crisis in de agrarische
sector een einde gemaakt aan de uitkeringen van de Zuidpolder.

Uitkeringen bij enkele andere polders
De periode 1804/05-1931 waarin nimmer omslag is geheven is opmerkelijk. Incidentele
diepte-investeringen zoals het vervangen van de poldermolen, het bekaden van buitenpol-
ders en het stichten van het gemeenschappelijk stoomgemaal werden gefinancierd door van
de uitkeringen af te zien. Dit lijkt een unieke situatie, maar toch waren er andere polders die
vanwege hun omvangrijke bezittingen geen omslag hieven maar tot uitkeringen konden
overgaan. Van Konijnenburg die het verschijnsel van uitkeringen aan belastingplichtige in-
gelanden door een rijke polder aanstipt, vermeldt dat sommige zeer hoge inkomsten uit
scheepvaartrechten genoten. Daarbij noemt hij slechts één voorbeeld: het heemraadschap
Mark en Dinkel.62

Maar er waren meerdere polders die dusdanig renderende buitendijkse kapitaalgoederen
bezaten dat zij tot geregelde uitkeringen konden overgaan. Een aantal van hen lag op de
Zuid-Hollandse eilanden. De zuiderburen van de Zuidpolder, aan de overzijde van de Oude
Maas, dus gelegen in de Grote Waard, kenden eveneens uitkeringen. Daar was circa 1480
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60 Ibidem, 238.
61 Ibidem, 271, 273, 285, 303, 324 en de tabel op 227.
62 Van Konijnenburg, Het beheer onzer waterschappen, 197-198.



het West-Zomerland bedijkt nadat graaf Filips de Goede reeds in 1454 daartoe toestemming
had gegeven.63 In 1578 volgde de bedijking van Oost-Zomerland. Gezamenlijk vormden
Oost- en West-Zomerland de Binnenpolder die de buitengronden exploiteerde. Hier werd
de door de Binnenpolder te heffen omslag vastgesteld. In een separate vergadering, op de-
zelfde dag en door dezelfde lieden, werd de hoogte van de uitkering van de buitengronden
bepaald.64 Ook hier is een verschuiving van het eigendom van en zeggenschap over de bui-
tengronden. In 1454 heeft graaf Filips de Goede het recht om een dijkbrief uit te geven.65

Veertien jaar later heeft Gerrit van Assendelft, ambachtsheer van Heinenoord, die bevoegd-
heid.66 Deze buitengronden met bijbehorende rechten heeft de graaf dan aan de ambachts-
heer (in onsterflijk erfleen) overgedragen. Na de dood van de ambachtsheer geeft de wedu-
we Beatrix van Dongen in 1488 de helft van de uiterlanden in erfpacht aan Barthout Floriszn.67

Op zijn beurt verkopen zijn erfgenamen een groot gedeelte daarvan in volle eigendom aan de
ingelanden van de Oost-Zomerlanden.68 In 1583 verwerven de ingelanden van ambachtsheer
Paulus van Assendelft nog enkele leenrechten, namelijk het tiendrecht, het eigendomsrecht
en het dijkrecht.69 Reeds in 1587 worden de aanwassen bedijkt.
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63 G. Timmerman, Inventaris van het archief van de polder De Oost- en West-Zomerlanden gelegen in de gemeenten Heinenoord, Mijnshee-
renland en Puttershoek alsmede dat van de buitengronden gelegen voor de polder 1369-1974 (Klaaswaal 1982) 108 (regest nr. 5).

64 Ibidem, besluiten inzake de hoogte van de uitkering in 1772-1774 en 1779 zie inv.nr. 145 alsmede kohieren van uitdeling,
inv.nrs. 146-148.

65 Ibidem, 108, regest nr. 5.
66 Ibidem, 109, regest nr. 8.
67 Ibidem, 111, regest nr. 19.
68 Ibidem, 112, regest nr. 21.
69 Ibidem, 118-119, regest nrs. 45-49.

Afb. 9. Schoppenstelen in bundels gebonden. Van de wilgen die op de buitengronden groeiden
maakte men onder meer schoppenstelen die 1,65 m. lang waren. Met een mes haalde men drie
strippen bast van 10 cm breed er vanaf, zodat het hout kon uitwasemen. Voor dit palenstrippen werd
in het midden van de twintigste eeuw één cent per steel betaald (Collectie HVB, foto A 2364).



Ten westen van IJsselmonde, aan de zuidzijde van het eiland Putten (ten zuiden van de
plaatsjes Zuidland en Simonshaven) lag eveneens een aantal polders die ook uitkeringen
kenden. Zo lagen nabij de polder Velgersdijk (bedijkt in 1429) enige gorzen die aanvankelijk
de graaf toebehoorden. De polder wist in 1719 echter deze gorzen in eeuwigdurende erf-
pacht te verkrijgen.70 Naderhand kon men op gezette tijden tot uitkeringen overgaan. Daar-
bij maakte men een onderscheid tussen ‘kostbare landen’ dat wil zeggen belastbare perce-
len en ‘vroonlanden’ die van belastingheffing waren vrijgesteld. De uitkeringen
geschiedden aan de eigenaren van de ‘kostbare landen’, dus aan de belastingplichtige inge-
landen.71 Een andere polder op het eiland van Putten is Nieuw-Schuddebeurs (in of kort na
1596 bedijkt) welke dankzij de inkomsten uit zijn kapitaalgoederen, waaronder het gors
Neutebol, in de periode 1875-1971 eveneens tot uitkeringen kon overgaan. Weliswaar moest
men ook polderlasten betalen, maar geregeld waren de uitkeringen hoger dan de omsla-
gen.72 Tenslotte wist ook het bestuur van de nabijgelegen polder Nieuw-Stompaard (bedijkt
vóór 1694) zijn kapitaalgoederen, waaronder het Ganzengors, zodanig te exploiteren dat
men slechts incidenteel tot heffing over moest gaan. Vanaf 1858 is er een reeks uitkeringen
bekend. Pas vanaf 1925 eindigden die uitkeringen door de kosten die gepaard gingen met de
begrinding van de Oud-Stompaardsedijk.73 Opvallend is dat ook op het eiland Putten bij de
oudste bedijking de gorzen nog aan de graaf blijven en dat bij jongere bedijkingen de bui-
tendijkse gronden kennelijk tot de eigendommen van de polder behoren.

Conclusies
Bij de aanspraken op de buitengronden was er in de Late Middeleeuwen een decentralise-
rende tendens. Aanvankelijk kon de graaf deze op- en aanwassen claimen. Vervolgens ver-
kregen in het zuidwestelijke deel van Holland de ambachtsheren deze rechten (in onsterf-
lijk erfleen) van de landsheer. In enkele gevallen konden de ingelanden als collectief
verenigd in een polder later met succes aanspraak op die buitengronden maken. Onder Ba-
rendrecht ging het vervolgens nog een stapje verder en verwierven de individuele ingelanden
deze aanspraken. Dit leverde in de polders onder Barendrecht een afwijkende verkaveling
op. Tevens waren het hier de individuele ingelanden die profiteerden van de opbrengsten
van de buitengronden.

In de eerste helft van de 18de eeuw brachten de Vredepolder en de buitendijkse aanwas-
sen in ieder geval zoveel op dat deze onroerende goederen kostendekkend konden worden
geëxploiteerd. De investeringen leidden (in vergelijk met omringende polders) in ieder ge-
val niet tot verlaging van de omslag. In de 19de eeuw waren de opbrengsten uit die buiten-
gronden zodanig dat de Zuidpolder tot uitkeringen kon overgaan zonder dat er enige om-
slag werd geheven. Het eigendom van de buitengronden, en dus het profijt van de revenuen
daarvan, is duidelijk van grote invloed op de hoogte van de omslag. In gunstige gevallen kan
deze zelfs negatief zijn dat wil zeggen dat er aan de belastingplichtigen wordt uitgekeerd.

Het verschijnsel van de geregelde uitkeringen dankzij de opbrengsten van de buiten-
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70 L.W. Hordijk, Inventaris van de archieven van de polder Drenkwaard 1609-1973 (Brielle 1984) 25.
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1986) 7-12.
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gronden is niet uniek. Er zijn op de Zuid-Hollandse eilanden meerdere polders waar derge-
lijke uitkeringen plaatsvonden. Toch blijft de duur van de periode waarin nimmer omslag
werd geheven en de hoogte van de uitkeringen bij de Zuidpolder opvallend. Verreweg de
meeste polders waren echter verstoken van dergelijke inkomstenbronnen. Zo is het begrij-
pelijk dat de buren van de Zuidpolder na de watersnoodramp in 1928 niet genereus de por-
temonnee trokken maar in dit geval aan het begin van een economische crisis bij de chari-
tas en (terug-) betaling aan de provincie dachten aan het motto festina lente.
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De archievenman
De archievenman bezoekt voor het Historisch Tijdschrift archieven in Holland. Voor het thema-
nummer ging hij dit keer langs bij het archief van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Onontgonnen bronnen
In de geest van dit themanummer toog de Archievenman naar één van de vele waterschaps-
archieven die Holland rijk is. De keuze viel op het archief van het hoogheemraadschap van
Rijnland te Leiden. Aangezien de website geen uitsluitsel biedt over de precieze locatie van
het archief, kan de Archievenman even dagdromen over een bezoek aan het monumentale
gemenelandshuis aan de Leidse Breestraat. Maar al snel blijkt dat niet door te gaan: het ar-
chief bevind zich toch in een nieuw gebouw aan de Archimedesweg.

Dit fraaie, modern vormgegeven bouwwerk bevindt zich op loopafstand van het Leidse
Centraal Station, midden in het groen. Aan parkeerruimte geen gebrek, zo constateert de
Archievenman. Eenmaal binnen, en het doel van het bezoek aangekondigd, pakt de recep-
tioniste de telefoon ter hand. Er staat zowaar een archiefbezoeker in de hal. Na een minuut-
je gewacht te hebben, volgt een vriendelijk onthaal door de dienstdoende archiefmedewer-
ker. De man gaat voor naar de studiezaal die zich op de begane grond bevindt. Voordat de
Archievenman er erg in heeft, zit hij al op een stoel en heeft de medewerker enkele inventa-
rissen erbij gepakt. Het aanvragen gaat nog handmatig, maar dankzij de hulp van de mede-
werker die de Archievenman terzijde staat, levert dit geen problemen op. Samen zoeken zij
enkele archiefstukken op die de Archievenman, toch enigszins verbluft door zoveel service,
graag zou inzien. Als de inventarisnummers gevonden zijn, vertrekt de man weer. De Ar-
chievenman laat zijn blik door de ruimte gaan. Aan daglicht geen gebrek: de zon schijnt vol-
op door de glazen wand naar binnen. Voor de zekerheid zijn de studieplaatsen ook nog van
enkele spotjes voorzien, maar deze zullen toch zeker niet vaak nodig zijn. Veel studieplaat-
sen zijn er niet, hooguit tien, maar aangezien de Archievenman slechts één medebezoeker
kan begroeten, lijkt de capaciteit ruim voldoende. 

Over het meubilair is de Archievenman wat minder enthousiast. Zoals in veel archieven
zijn ook hier de stoelen en armsteunen niet in hoogte verstelbaar, zodat het onderzoek op
een ware slijtageslag kan uitlopen. Waarom archiefbezoekers zich steevast met stoelen die
voor de koffiekamer bedoeld zijn moeten behelpen blijft een raadsel. Aan de andere kant
bieden de tafels voldoende ruimte, en is er een boekenstandaard voorhanden. Ook aan de
bezoekers met een laptop is gedacht: stopcontacten zijn aanwezig.

De eerste indrukken zijn nog maar nauwelijks bezonken als de aangevraagde stukken al
arriveren. Tien minuten, volstrekt in lijn met de verdere service. Of de Archievenman mis-
schien een kopje koffie kan krijgen? Het hoogheemraadschap verstrekt tweemaal daags kof-
fie en thee, om 10.00 en 14.00, dat is wellicht wat weinig voor de gemiddelde geschiedvor-
ser. Het is ook mogelijk te lunchen in het bedrijfsrestaurant. Aangezien het al koffietijd ge-
weest is, lijkt de Archievenman het nakijken te hebben, ware het niet dat de zo behulpzame
medewerker nog een kopje thee weet te regelen. Vervolgens verdwijnt hij weer, maar niet na-
dat hij heeft uitgelegd dat hij bij vragen opgebeld kan worden. De Archievenman blijft alleen
achter met enkele 16de-eeuwse archiefstukken. Of dat nu wel zo verantwoord is? Beveili-
gingspoortjes zijn namelijk in geen velden of wegen te bekennen!



Zoals gezegd is het oud-archief van Rijnland het meest complete historisch archief van
een hoogheemraadschap in Nederland. Naast het archief van de instelling zelf, beheert men
de archieven van verschillende waterschappen, waaronder de rechtsvoorgangers van de wa-
terschappen De Oude Rijnstromen en Wilck en Wieringe. De collectie omvat een periode
van bijna 750 jaar: het oudste archiefstuk is een in 1255 door graaf Willem II uitgegeven
charter. Daarmee is het belang van dit archief voor de waterstaatgeschiedenis overduidelijk.
Maar hebben historici met andere interesses er ook iets te zoeken? Mediëvisten kunnen hun
voordeel doen met de vroege en goede archiefvorming door het hoogheemraadschap. Het
archief beschikt namelijk over uniek materiaal over de vroegste geschiedenis van de Rijn-
landse dorpen. De locaal-historicus kan hier af en toe verrassend ver teruggaan, tot de 14de
eeuw maar liefst! Genealogen vinden hier de bekende morgenboeken, die een schat aan ge-
gevens bieden over grondgebruik vanaf de 16de eeuw. Bovendien bevat het archief een gro-
te collectie visuele bronnen, waaronder de oudste plattegrond van Nederland, een kaart uit
1457 van de Spaarndamsedijk onder Houtrijk. Veel moois, maar dan toch vooral voor dege-
nen die zich met water bezighouden.

De studiezaal doet tevens dienst als bibliotheek. De ruime collectie omvat onder meer
boeken over regionale geschiedenis, waterschapsgeschiedenis, cartografie en regionale
geografie, en ook meer technische literatuur over waterbeheer. Het hoogheemraadschap is
geabonneerd op meer dan 400 nationale en internationale tijdschriften, en geeft ook zelf
publicaties uit, die ter plekke verkocht worden. Een uitstekende service, een prachtige bi-
bliotheek en een mooie, zonovergoten studiezaal, maar toch wordt het archief van het hoog-
heemraadschap niet bijster goed bezocht, zo beaamt ook de enige andere bezoeker. Wel-
licht kunnen de bijdragen in dit themanummer en de hartelijke aanbeveling van de Archie-
venman lezers over de streep trekken?
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Aan dit nummer werkten mee

Martijn Andela, Dirk Damsma, Henk Looijesteijn en Patrick Vlegels zijn redacteuren van
Historisch Tijdschrift Holland. Correspondentieadres: t.a.v. redactiesecretaris mevr. Ariad-
ne Schmidt, ariadneschmidt@xs4all.nl.

P. Cleveringa (1944) studeerde geologie in Groningen en Amsterdam. Vanaf 1972 was hij
docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1981 werkt hij als kwartairgeoloog en
palynoloog bij de Rijks Geologische Dienst (tot 1997) en TNO-NITG. De multidisciplinaire
benadering in het geologisch en archeologisch onderzoek heeft zijn bijzondere aandacht.
Correspondentieadres: P. Cleveringa, Clarissenhof 15, 1115 CA Duivendrecht. J.P.C.A. Hen-
driks (1954) studeerde Middeleeuwse en Romeinse Archeologie aan het IPP (Amsterdam).
Was werkzaam als leraar in het voortgezet en hoger onderwijs en als stadsarcheoloog van
Dordrecht. Is nu hoofd van het Bureau Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda. Publi-
ceerde o.a. over de bewoningsgeschiedenis en de archeologie van het Land van Heusden en
Altena en Dordrecht. Correspondentieadres: Koebergstraat 36, 5012 GS Tilburg. L. van
Beurden is als archeobotanicus werkzaam bij BIAX- Consult in Zaandam. H.J.T. Weerts is
als kwartairgeoloog werkzaam bij TNO-NITG (afd. Geo-Infrastructuur). D.G. van Smeer-
dijk is als paleobotanicus en paleo-ecoloog werkzaam bij BIAX-Consult in Zaandam.
T.Meijer is als malacoloog werkzaam bij TNO-NITG (afd. Geo-Milieu). H. de Wolf is diato-
mist bij TNO-NITG (afd. Geo-Milieu). Deborah Paalman is archeoloog bij Bureau Monu-
mentenzorg en Archeologie van de Gemeente Dordrecht.

Charles Cornelisse (1943) studeerde scheikunde, richting fysische technologie, aan de Uni-
versiteit van Amsterdam, en werkte daarna in de energiesector in velerlei functies waaron-
der technische research en ontwikkeling, economie, personeelszaken en mangement ad-
vies. Vanaf 2000 studeerde hij in deeltijd geschiedenis aan de UL, en sinds september 2002
is hij als externe promovendus meestentijds bezig met een dissertatie over energiemarkten
in Holland in de Middeleeuwen tot de Opstand bij prof. dr. W.P. Blockmans (UL), prof. dr.
C. Davids (VU) en dr. P.J.E.M. van Dam (co-promotor, VU). Correspondentieadres: Hoofd-
straat 329 A, 2171 BH Sassenheim, charles.cornelisse@12move.nl

Petra J.E.M. van Dam (1963) studeerde middeleeuwse en sociale geschiedenis aan de Uni-
versiteit van Leiden en promoveerde in 1997 op Vissen in Veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen
Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland, 1440-1530 (Hilversum 1998). Zij
is gespecialiseerd in de milieugeschiedenis voor 1800. Thans doet zij als Academieonder-
zoeker vergelijkend onderzoek naar de historische ontwikkelingen in de relatie tussen eco-
nomische activiteiten en veranderingen in het landschap. Zij is projectleider van ‘Rijnland
750’, een onderzoeksproject wat ondermeer gaat uitmonden in een nieuwe overzichtsge-
schiedenis van het hoogheemraadschap van Rijnland 1250-1850, geschreven door Milja van
Tielhof en haarzelf. Correspondentieadres: Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, Oplei-
ding Geschiedenis, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, pjem.van.dam@let.vu.nl.
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Karel H.W Leenders (1946) studeerde enige tijd wis-, natuur- en sterrenkunde in Utrecht en
was aansluitend werkzaam als statisticus. Sinds 1975 werkt hij als demograaf, eerst bij het
openbaar lichaam Rijnmond te Rotterdam en sinds 1987 bij het provinciaal bestuur van
Zuid-Holland. Daarnaast is hij actief als historisch-geograaf en historicus. In 1996 promo-
veerde hij op de middeleeuwse ontwikkelingen in westelijk Noord-Brabant. Voor zijn histo-
rische werk kreeg hij in 1986 de Geschiedenisprijs van het Gemeentekrediet van België en in
2002 de Historische prijs van Noord-Brabant. Correspondentieadres: Elspeetstraat 13, NL
2573 HM Den Haag email: leenders@bart.nl.

Arjan van ’t Riet (1958) is als archiefmedewerker verbonden aan het Streekarchief Rijnlands
Midden te Alphen aan den Rijn en werkt aan een dissertatie over de 17de en 18de-eeuwse
turfwinning in de buitenrijnse ambachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Cor-
respondentieadres: Zuideinde 3a, 24445 AS Aarlanderveen. 

Bertus Wouda (1960) studeerde af aan de Christelijke Lerarenopleiding te Zwolle eerst op de
vakkencombinatie geschiedenis/aardrijkskunde en een jaar later nogmaals, maar dan op de
combinatie aardrijkskunde/geschiedenis. Na zijn studie aan de Rijksarchiefschool was hij
aanvankelijk werkzaam als bedrijfsarchivaris, een functie welke hij onder meer een aantal
jaren bij Koninklijke Nijverdal Ten Cate te Almelo heeft vervuld. De afgelopen jaren bestu-
deerde hij de geschiedenis van de polders op het eiland IJsselmonde en publiceerde daar-
over. Vanaf 2005 zal hij (naar verwachting) werkzaam zijn bij het Gemeentearchief te Rot-
terdam. Correspondentieadres: Postbus 71, 3000 AB Rotterdam.

Siger Zeischka (1979) studeerde van 1997 tot 2001 Geschiedenis aan de Universiteit te Gent,
met specialisatie in vroegmoderne rurale en demografische geschiedenis. Vanaf 2002 is hij
werkzaam als Assistent in opleiding (AIO) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij
een proefschrift voorbereidt over de ontwikkelingen in waterstaatstechnologie in het Hoog-
heemraadschap van Rijnland in de vroegmoderne tijd. Dit proefschrift maakt deel uit van
een breder project waarbij getracht wordt een nieuwe ‘integrale’ geschiedenis van het hoog-
heemraadschap te schrijven. Correspondentieadres: De Boelelaan 1105, room 12 A 24, 1081
HV Amsterdam, s.zeischka@let.vu.nl.

Han van Zwet (1938) studeerde chemie aan de Universiteit van Leiden en promoveerde in
1966 aan deze universiteit. Na een jaar als postdoctoral fellow verbonden te zijn aan de Har-
vard University in Cambridge (Mass.) USA, kwam hij in dienst van de Kon. Shell Groep,
waar hij tot zijn pensionering diverse functies bekleedde. Hij verricht momenteel onderzoek
naar de financiële en economische aspecten van de inpolderingsactiviteiten benoorden het
IJ in de eerste helft van de 17de eeuw. Correspondentieadres: Korsloot 1, 1475 JK Beets.
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Medemblik, stad van water en stoom
De Westerdijk ligt als een scherpe grens in
het landschap tussen de Wieringermeerpol-
der en het oude stadje Medemblik. Aan de
Wieringermeerzijde overheerst de leegte:
groene weiden en akkerbouwgrond, een
windmolenpark en in de Wieringermeerdijk
het gemaal Lely. Aan de andere zijde van de
dijk zijn de laat-gotische Bonifaciuskerk, de
herbouwde meelmolen De Herder en het
raadhuis van het IJsselmeerstadje te zien.
Dit majestueuze raadhuis van A.J. Krophol-
ler, met zijn op de middeleeuwen geïnspi-
reerde massieve architectuur, waaronder
een forse trapgevel, werd in 1941 op de
plaats van het oude 17de-eeuwse stadhuis
gebouwd. Het gebouw ligt in de as van de
Nieuwstraat tegen de dijk aan en is ook van
binnen de moeite waard. Zo heeft het ge-
bouw glas-in-loodramen van het atelier van
Willem Bogtman uit Haarlem, die de ge-
schiedenis van Medemblik verhalen. 

Vanouds ligt het stadhuis dus achter de
dijk, op een steenworp afstand van de achter
de dijk gelegen Zuiderzee. Hier lag vroeger
de oude haven van het stadje, evenwijdig aan
de dijk. De straatnaam Oude Haven (een zij-
straat van de Nieuwstraat) herinnert nog aan
deze situatie. De geschiedenis van Medem-
blik is altijd nauw verbonden geweest met
het water. Het graven van het Noordhol-
lands Kanaal en het afsluiten van de Zuider-
zee leidden ertoe dat Medemblik als respec-
tievelijk havenstad en vissersstad verloren
ging. In de tweede helft van de 20ste eeuw
hervond de stad haar bestaansrecht als wa-
tersportcentrum aan het IJsselmeer. Dat

deze nieuwe functie van de stad succesvol is,
mag blijken uit de in 1999 geopende nieuwe
jachthaven Regatta Center buiten de Ooster-
dijk. Met de komst van de pleziervaartuigen
is ook de toerist definitief in Medemblik
neergestreken. Medemblik biedt dan ook
veel. Kasteel Radboud, de dwangburcht van
graaf Floris V; het iets verderop langs de
Nieuwstraat gelegen bakkerijmuseum, dat
eruit ziet als een oude bakkerswinkel en
waarvan de heerlijke geuren op straat verra-
den dat de kunst ook echt beoefend wordt;
en het naast het stadhuis aan de dijk gelegen
eindstation van de stoomtram Hoorn-Me-
demblik. Dit rijdende museum is niet de eni-
ge attractie die de stad op stoomgebied
heeft. Net buiten de bebouwde kom bevindt
zich het Nederlands Stoommachinemu-
seum in een oud gemaal.

Nederlands Stoommachinemuseum
Als het voormalige gemaal Vier Noorder
Koggen op stoom is, dan is het van een af-
stand al indrukwekkend. Op allerlei plaat-
sen braakt het nostalgische bakstenen ge-
bouw rookpluimen uit; een indruk die
binnen alleen nog maar wordt versterkt
door kleine stoomwolkjes die zelfs uit de
roosters in de vloer opstijgen. De eerste as-
sociatie bij het binnentreden van de machi-
nehal is de fabriek van Willy Wonka uit Sja-
kie en de Chocoladefabriek. Gekleurde machi-
nes tikken en puffen gedistingeerd, en be-
wegen met een soepele tred. Dat zal vooral te
danken zijn aan de inzet van de vele vrijwilli-
gers. Dat ze van de machines houden straalt
er vanaf. De glimmende omkastingen met

Hollands Spoor
In Hollands Spoor wordt een tentoonstelling, museum of monument uit Holland onder de
aandacht gebracht. Holland-redacteuren Martijn Andela en Patrick Vlegels brengen dit keer
een bezoek aan: gemaal ‘Lely’ en gemaal ‘Vier Noorder Koggen’ rond Medemblik.



fraaie opschriften van de machinefabrieken
verraden nijvere properheid, en de bewegen-
de delen worden in ons bijzijn nog eens
goed in het vet gezet. De collectie van het
museum bestaat niet enkel uit de oude ma-
chines die de polder bemaalden. Er zijn bij-
voorbeeld stoommachines uit schepen (uit
een kanonneerboot of baggermolen), een
machine van een hei-installatie en een
stoommachine uit een zuivelfabriek. In-
drukwekkend is een ontplofte stoomketel
uit Amsterdam, die bij heiwerkzaamheden
tegenover het Olympisch Stadion oververhit
raakte. Het gevaarte vloog volgens de overle-
vering 300 meter de lucht in, en sloeg bij het
neerkomen een krater van 3,5 meter diepte
in de grond.

De basis voor dit levendige museum werd
gelegd door de heer C.P. Jongert, die in het
begin van de jaren ’70 op eigen initiatief be-
gon met het restaureren van een aantal
stoommachines. Deze machines werden in
een bescheiden museum ondergebracht: de
voormalige goederenloods van station Me-
demblik. De publieke belangstelling en de
collectie groeiden echter zo snel, dat het
provisorische onderkomen al snel niet meer
voldeed. Een kans deed zich voor in de bui-
tenwerkingstelling van het gemaal Vier
Noorder Koggen in 1977. Eerst overwoog

het waterschap nog sloop, maar na succes-
volle protesten werd het gebouw een be-
schermd monument en voor een gulden ver-
kocht aan de Stichting Stoomgemaal Vier
Noorder Koggen, net als de dienstwoning.
In 1985 ging in het gemaal het Stoommachi-
nemuseum van start.

Gemaal Vier Noorder Koggen
Een betere plaats voor een dergelijk mu-
seum was nauwelijks denkbaar. Het oude
gebouw, waarvan het rechterdeel dateert uit
1869 en het linkerdeel uit 1907, past qua
sfeer en geschiedenis perfect bij de opge-
stelde machinerieën. Ook het verhaal van
het gemaal is een verhaal over mechanisatie
en de ontwikkeling van de machine. 

Eeuwenlang werd met behulp van wind-
molens het waterpeil in de polder ‘Vier Noor-
der Koggen’ onder controle gehouden. Dat
werd steeds moeilijker, omdat de bodem van
de ruim dertien hectare grote polder door in-
klinking lager kwam te liggen. Op het laatst
waren er 25 molens in bedrijf, die dikwijls al-
leen bij eb konden lozen op de Zuiderzee, en
bovendien afhankelijk waren van wind. 

Vijftien van deze molens stonden aan de
Oosterdijk even ten zuiden van Medemblik.
Hier werd in 1869 tussen de molens een hulp-
gemaal gebouwd met een stoommachine. De
installatie bestond uit een ketelhuis met een
schoorsteen, een stoommachine, twee schep-
raderen en twee vijzels. Verder stonden er op
het terrein nog een kolenopslagplaats, een
huis voor de machinist en een smederij. De
stoommachine kon de twee schepraderen of
de twee vijzels aandrijven. Bij vloed brachten
de schepraderen het water dat door de tien mo-
lens ten noorden van het gemaal in de mo-
lenkolk was gepompt naar de Zuiderzee. Bij
eb was dit niet nodig, omdat het water dan
door natuurlijk verval uit de molenkolk naar
zee stroomde, samen met het water van de vijf
zuidelijke molens. 

In 1897 werden de schepraderen en vijzels
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Afb. 1. Het Nederlands Stoommachinemuseum
in het voormalig gemaal Vier Noorder Koggen.
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vervangen door vier centrifugaalpompen,
die werden aangedreven door 2 nieuwe
stoommachines. Elke pomp had een capa-
citeit van 100 kubieke meter per minuut. Het
gemaal kon nu direct vanuit de polder in de
Zuiderzee pompen, de tussenstap via de mo-
lenkolk was overbodig geworden. 

In 1907 werd de capaciteit van het gemaal
opgevoerd door een zuiggasmotor te instal-
leren in een nieuw bouwdeel. Van de voor-
zijde gezien is dit het linkerbouwdeel, met
een hoge schoorsteen. De nieuwe motor
kon 450 kuub water per minuut verzetten,
waardoor de windmolens overbodig waren
geworden. Op twee na werden ze afgebro-
ken. Tegenwoordig ligt onder de oprit van
het museum nog de fundering van één mo-
lenromp. Hij is goed herkenbaar aan de
bobbel in de weg. 

In 1924 werd de versleten gasmotor ver-
vangen door een stoommachine, en op de
plaats van de gasgenerator (de machine die
kolen omzette in gas voor de gasmotor)

plaatste men twee stoomketels. In 1939
werd het gemaal gedeeltelijk elektrisch,
toen de vier centrifugaalpompen in het oude
gedeelte voortaan werden aangedreven door
elektromotoren en de stoommachines het
veld moesten ruimen. 

Het gemaal heeft tot 1971 gefunctioneerd.
Toen keurde de Dienst voor het Stoomwe-
zen de stoomketels af. Als noodvoorziening
werd er een dieselmotor geplaatst die de
pomp aandreef. In 1977 pompte het gemaal
voor het laatst. Een nieuw gemaal bij het na-
burige Wervershoof nam de functie over. 

Met de komst van het Stoommachinemu-
seum naar het gemaal werd de afgekeurde
stoomketel 4 ook weer gerestaureerd. In
1985 was hij weer in bedrijf en werd hij
goedgekeurd. Uit de gemaaltijd waren toen
nog een flink aantal werkende machines
aanwezig, zoals de twee centrifugaalpom-
pen uit 1897, de centrifugaalpomp uit 1907,
de stoommachine uit 1925 en de electromo-
tor uit 1939. Dat dit maar goed was ook,
bleek in het najaar van 1998, toen Noord-
Holland en eigenlijk heel Nederland last had
van extreme wateroverlast. Het nieuwe ge-
maal bij Wervershoof kon de overvloed niet
aan. Het oude stoomgemaal werd om hulp
gevraagd. Omdat het oude stoomgemaal
toevallig net het weekend onder stoom was
geweest, kostte het relatief weinig tijd de ke-
tels weer op te stoken en bij te springen. De
machines werkten nog steeds voortreffelijk.
Binnen 24 uur was de nood verholpen. Het
jongere gemaal werd zelfs stil gezet!

Gemaal Lely
Het aardige is dat op enkele kilometers van het
Stoommachinemuseum, aan de andere zijde
van Medemblik, een ander gemaal ligt. Ge-
maal Lely is iets jonger, ligt net over de Wester-
dijk in de Wieringermeerpolder, en is evenals
het gemaal Vier Noorder Koggen indruk-
wekkend, maar van een geheel andere orde.
Waar het laatstgenoemde gemaal uit twee

Afb. 2. Eén van de twee centrifugaalpompen uit
1897, van W.H. Allenson & Co uit Bedford, En-
geland.
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bouwdelen met machines erin bestaat, lijkt het
gemaal Lely zelf wel een machine. Het witte
kubistische betonnen gebouw, dat in de jaren
1928-29 tot stand kwam, was voor zijn tijd erg
modern. Lely was één van de eerste electrische
gemalen. De stroom werd met hoogspan-
ningskabels vanaf het vasteland de zuidgevel
in geleid. Speciaal voor de stroomvoorziening
werd bij de drooglegging van de Wieringer-
meerpolder een nieuwe bovengrondse hoog-
spanningsleiding van Oterleek naar Medem-
blik gelegd. 

De keuze voor een elektrisch gemaal was
niet vanzelfsprekend. In 1914 werd nog
overwogen de gehele Wieringermeerpolder
te bemalen met één stoomgemaal bij Me-
demblik. De Zuiderzeeraad, een adviesraad
voor de Zuiderzeewerken, had een voorkeur
voor meerdere gemalen en het gebruik van
electriciteit. Zij zag twee voordelen van de
bouw van een electrisch gemaal in de Wier-
ingermeer: de bouw zou kunnen leiden tot
een betere exploitatie van het nieuw opge-
zette Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-
Holland, en tot een versnelde aansluiting
van de Wieringermeerpolder op het elektri-
citeitsnet. Uiteindelijk werden er twee ge-
malen gebouwd: het dieselgemaal Leemans
bij Den Oever op het eiland Wieringen, en
Lely. Ingenieur D. Roosenburg, die in 1928
was aangesteld als esthetisch adviseur voor
de Zuiderzeewerken, tekende voor de vorm-
geving van beide gemalen. Hij zou later ook
de heftorens van de uitwateringssluizen in
de Afsluitdijk vormgeven. 

Het gemaal werd in zee gebouwd. Aan-
vankelijk verliepen de werkzaamheden aan
de Afsluitdijk en de Wieringermeerpolder
gelijktijdig. De eerste vier jaar van de jaren
’20 werden besteed aan het maken van een
tweeënhalve kilometer lange dijk tussen het
eiland Wieringen en het vasteland. Op 25
mei 1926 kwam de drooglegging in een
stroomversnelling, toen er een wet werd
aangenomen die de uitvoering van de Zui-

derzeewerken moest versnellen. De droog-
legging van de Wieringermeerpolder zou
niet meer wachten op de afronding van de
Afsluitdijk. Dit betekende dat de Wieringer-
meerdijk hoger moest worden dan de dijken
van de latere IJsselmeerpolders, omdat zij in
haar eerste levensjaren nog het zeewater
moest keren. In 1927 begonnen bagger-
werktuigen met het maken van de polderdijk
en de ringdijk. Vanaf Medemblik leidde de
nieuwe dijk met spoorrails erop naar een
werkpolder met een ringdijk erom. In de
werkpolder zou het gemaal verrijzen. 

Toen de werkpolder op 20 maart 1928
droogviel, werd direct begonnen met de
werkzaamheden door de Amsterdamse aan-
nemingscombinatie N.V. Aannemings-
maatschappij voorheen Hillen & Roosen en
Betonbouw ‘Trio’. De eerste paal werd op 6
april geslagen, en vijf maanden later zaten
alle 1500 palen erin; twee maanden eerder
dan gepland! Vanwege de goede en vooral
snelle resultaten van de aannemerscombi-
natie werd ook de rest van de opdracht aan
hen gegund. Eind 1929 was het gemaal
klaar, en werd begonnen met het wegbagge-
ren van de dijk van de werkpolder. Toen
stond het gemaal rondom in het water te
wachten op de voltooiing van de Wieringer-
meerdijk. Al tijdens de bedijking waren er
onder water kanalen gegraven, die het water
bij de zakkende waterstand zouden afvoe-
ren naar de gemalen. Op 10 februari 1930

Afb. 3. Gemaal Lely
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werd het gemaal in werking gesteld, en ter
ere van de inmiddels overleden drijvende
kracht achter de Zuiderzeewerken ‘Lely’ ge-
doopt. Op 21 augustus was de Wieringer-
meer leeg gepompt in de toen nog niet afge-
sloten Zuiderzee. Lely had samen met Lee-
mans in zes maanden ongeveer 20.000 hecta-
re grond op vijf meter onder NAP droog ge-
legd. Aan het einde van de Tweede Wereld-
oorlog zouden beide gemalen dit kunstje
nog eens over doen, toen de Duitsers de dijk

van de Wieringermeerpolder opbliezen.
De pompen van Lely werden geleverd

door het Amsterdamse Werkspoor, de
Nederlandse Fabriek van Werktuigen en
Spoorwegmaterieel. De pompen, die een ca-
paciteit hadden van 400 kubieke meter bij
een opvoerhoogte van zes meter en 107 om-
wentelingen per minuut, functioneerden
nog tot 1988. In dat jaar werden ze vervan-
gen door ASEA motoren van 630 kilowatt,
waardoor de huidige capaciteit van het ge-
maal drie maal 425 kubieke meter per mi-
nuut bedraagt. Ondanks deze aanpassing
stond het voortbestaan van het gebouw rond
het midden van de jaren ’90 op het spel, toen
gemaal Leemans in 1994 verbouwd en ge-
moderniseerd werd. Een rekenfout bleek de
redding van het stoere gebouw. Bij het bere-
kenen van de capaciteit van Leemans was
een deel van de Wieringermeerpolder niet
meegenomen, waardoor bij flinke regenbui-
en toch nog een tweede gemaal nodig was.
Lely moet de polder tegenwoordig toch nog
zo’n 1500 tot 2000 uur per jaar bemalen.

Het gemaal Lely is van binnen helaas niet
te bezichtigen, maar niettemin zeer de
moeite waard om te bekijken bij een bezoek
aan Medemblik.

Afb. 4. Een gedenksteen in de gevel van Lely die
herinnert aan de onderwaterzetting van de Wie-
ringermeerpolder. De lijnen in de betonnen ge-
vels zijn de afdrukken van de ruwhouten
bekisting.

Nederlands Stoommachinemuseum
Oosterdijk 4
1671 HJ Medemblik
Telefoon: 0227 544732
www.stoommachinemuseum.nl

Geopend: Entreeprijs:
Van 21 februari t/m 23 juli: Volwassenen €4,40
Dinsdag t/m zondag van 10.00-17.00 Jeugd 4 t/m 12 jaar €2,20
Van 24 juli t/m 22 augustus: Senioren op vertoon van pas €3,40
Dagelijks van 10.00-17.00 uur Rabokaart en NS-kaart €2,20
Van 23 augustus t/m 7 november Museumkaart en vrienden Gratis
Dinsdag t/m zondag van 10.00-17.00 Het museum is rolstoeltoegankelijk.
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docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1981 werkt hij als kwartairgeoloog en
palynoloog bij de Rijks Geologische Dienst (tot 1997) en TNO-NITG. De multidisciplinaire
benadering in het geologisch en archeologisch onderzoek heeft zijn bijzondere aandacht.
Correspondentieadres: P. Cleveringa, Clarissenhof 15, 1115 CA Duivendrecht. J.P.C.A. Hen-
driks (1954) studeerde Middeleeuwse en Romeinse Archeologie aan het IPP (Amsterdam).
Was werkzaam als leraar in het voortgezet en hoger onderwijs en als stadsarcheoloog van
Dordrecht. Is nu hoofd van het Bureau Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda. Publi-
ceerde o.a. over de bewoningsgeschiedenis en de archeologie van het Land van Heusden en
Altena en Dordrecht. Correspondentieadres: Koebergstraat 36, 5012 GS Tilburg. L. van
Beurden is als archeobotanicus werkzaam bij BIAX- Consult in Zaandam. H.J.T. Weerts is
als kwartairgeoloog werkzaam bij TNO-NITG (afd. Geo-Infrastructuur). D.G. van Smeer-
dijk is als paleobotanicus en paleo-ecoloog werkzaam bij BIAX-Consult in Zaandam.
T.Meijer is als malacoloog werkzaam bij TNO-NITG (afd. Geo-Milieu). H. de Wolf is diato-
mist bij TNO-NITG (afd. Geo-Milieu). Deborah Paalman is archeoloog bij Bureau Monu-
mentenzorg en Archeologie van de Gemeente Dordrecht.

Charles Cornelisse (1943) studeerde scheikunde, richting fysische technologie, aan de Uni-
versiteit van Amsterdam, en werkte daarna in de energiesector in velerlei functies waaron-
der technische research en ontwikkeling, economie, personeelszaken en mangement ad-
vies. Vanaf 2000 studeerde hij in deeltijd geschiedenis aan de UL, en sinds september 2002
is hij als externe promovendus meestentijds bezig met een dissertatie over energiemarkten
in Holland in de Middeleeuwen tot de Opstand bij prof. dr. W.P. Blockmans (UL), prof. dr.
C. Davids (VU) en dr. P.J.E.M. van Dam (co-promotor, VU). Correspondentieadres: Hoofd-
straat 329 A, 2171 BH Sassenheim, charles.cornelisse@12move.nl

Petra J.E.M. van Dam (1963) studeerde middeleeuwse en sociale geschiedenis aan de Uni-
versiteit van Leiden en promoveerde in 1997 op Vissen in Veenmeren. De sluisvisserij op aal tussen
Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland, 1440-1530 (Hilversum 1998). Zij
is gespecialiseerd in de milieugeschiedenis voor 1800. Thans doet zij als Academieonder-
zoeker vergelijkend onderzoek naar de historische ontwikkelingen in de relatie tussen eco-
nomische activiteiten en veranderingen in het landschap. Zij is projectleider van ‘Rijnland
750’, een onderzoeksproject wat ondermeer gaat uitmonden in een nieuwe overzichtsge-
schiedenis van het hoogheemraadschap van Rijnland 1250-1850, geschreven door Milja van
Tielhof en haarzelf. Correspondentieadres: Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, Oplei-
ding Geschiedenis, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, pjem.van.dam@let.vu.nl.
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Karel H.W Leenders (1946) studeerde enige tijd wis-, natuur- en sterrenkunde in Utrecht en
was aansluitend werkzaam als statisticus. Sinds 1975 werkt hij als demograaf, eerst bij het
openbaar lichaam Rijnmond te Rotterdam en sinds 1987 bij het provinciaal bestuur van
Zuid-Holland. Daarnaast is hij actief als historisch-geograaf en historicus. In 1996 promo-
veerde hij op de middeleeuwse ontwikkelingen in westelijk Noord-Brabant. Voor zijn histo-
rische werk kreeg hij in 1986 de Geschiedenisprijs van het Gemeentekrediet van België en in
2002 de Historische prijs van Noord-Brabant. Correspondentieadres: Elspeetstraat 13, NL
2573 HM Den Haag email: leenders@bart.nl.

Arjan van ’t Riet (1958) is als archiefmedewerker verbonden aan het Streekarchief Rijnlands
Midden te Alphen aan den Rijn en werkt aan een dissertatie over de 17de en 18de-eeuwse
turfwinning in de buitenrijnse ambachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Cor-
respondentieadres: Zuideinde 3a, 24445 AS Aarlanderveen. 

Bertus Wouda (1960) studeerde af aan de Christelijke Lerarenopleiding te Zwolle eerst op de
vakkencombinatie geschiedenis/aardrijkskunde en een jaar later nogmaals, maar dan op de
combinatie aardrijkskunde/geschiedenis. Na zijn studie aan de Rijksarchiefschool was hij
aanvankelijk werkzaam als bedrijfsarchivaris, een functie welke hij onder meer een aantal
jaren bij Koninklijke Nijverdal Ten Cate te Almelo heeft vervuld. De afgelopen jaren bestu-
deerde hij de geschiedenis van de polders op het eiland IJsselmonde en publiceerde daar-
over. Vanaf 2005 zal hij (naar verwachting) werkzaam zijn bij het Gemeentearchief te Rot-
terdam. Correspondentieadres: Postbus 71, 3000 AB Rotterdam.

Siger Zeischka (1979) studeerde van 1997 tot 2001 Geschiedenis aan de Universiteit te Gent,
met specialisatie in vroegmoderne rurale en demografische geschiedenis. Vanaf 2002 is hij
werkzaam als Assistent in opleiding (AIO) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij
een proefschrift voorbereidt over de ontwikkelingen in waterstaatstechnologie in het Hoog-
heemraadschap van Rijnland in de vroegmoderne tijd. Dit proefschrift maakt deel uit van
een breder project waarbij getracht wordt een nieuwe ‘integrale’ geschiedenis van het hoog-
heemraadschap te schrijven. Correspondentieadres: De Boelelaan 1105, room 12 A 24, 1081
HV Amsterdam, s.zeischka@let.vu.nl.

Han van Zwet (1938) studeerde chemie aan de Universiteit van Leiden en promoveerde in
1966 aan deze universiteit. Na een jaar als postdoctoral fellow verbonden te zijn aan de Har-
vard University in Cambridge (Mass.) USA, kwam hij in dienst van de Kon. Shell Groep,
waar hij tot zijn pensionering diverse functies bekleedde. Hij verricht momenteel onderzoek
naar de financiële en economische aspecten van de inpolderingsactiviteiten benoorden het
IJ in de eerste helft van de 17de eeuw. Correspondentieadres: Korsloot 1, 1475 JK Beets.

312


